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CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

 העורכת: יוכי ארליך
עורכת לשונית: נאוה לכיש

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל׳( דוד צור

למשפחות ולחברים שלום,
טרם יצאנו לגמרי מהקורונה אחרי יותר משנה וכבר נכנסנו 
למבצע "שומר החומות". בשני המקרים הייתה בולטות רבה 
סיוע  היה  הקורונה  במגפת  המודיעין.  קהילת  ארגוני  של 
משמעותי למערכת הבריאות שבא לידי ביטוי ברכש מהיר 
של מכשור רפואי קריטי על ידי המוסד, ואיסוף המידע וניהול 
הידע הנדרש ע"י אמ"ן, אגף המודיעין של צה"ל. במבצע "שומר החומות" היה 
מודיעין מעולה על דעת כולי עלמא, שהושג בעבודה מצוינת של השב"כ, אמ"ן 
ומודיעין פיקוד הדרום, כל אחד לחוד וביחד תוך גילוי שילוביות מעולה שיצרה 
סינרגיה, והביאה לתוצאות מצוינות הן בתחום המודיעין התשתיתי והן מבחינת 
המודיעין למטרות. אנחנו כאן במרכז למורשת המודיעין המייצג את הדור הוותיק 

של אנשי המודיעין, מצדיעים לדור הנוכחי על הישגיו. יישר כוח !!!
במל"מ עם פעמי סיום הקורונה, התחלנו בפעילות בנוכחות קהל באולמות, ואנחנו 
משיבים את כל הפעילות השגרתית אט אט על מכונה. לצד החזרה של סיורי 
המבוגרים, מגיעים תלמידים מבתי ספר מעטים, וניתן להניח שפעילות בתי הספר 

תשוב לעוצמתה הרגילה רק בשנת הלימודים הקרובה תשפ"ב. 
מתוך פעילות זו אציין את השקת הספר "סוכן כפול" שנכתב ע"י עו"ד קובי סגל, 
504, וכנס מורשת מרגש ומרשים של מחלקת המודיעין  יח'  איש מילואים של 
של פיקוד הצפון. בשלב זה החלטתנו היא להמשיך את פעילות ההרצאות בזום 
בשיתוף עם אתר מ.ת.ג. בפעילות זו אנו מצליחים להנחיל את מורשת המודיעין 

לאלפי אנשים בכל חודש.
השנה הושב אחרי שנים רבות טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל, של חיל 
טקס  הביטחון.  משרד  מטעם  בזום  ושודר  שלנו,  ההנצחה  לאתר  המודיעין 
2021, כבעבר  ההתייחדות השנתי עם חללי קהילת המודיעין ייערך ב-15 ליוני 
בנוכחות שר הביטחון, הרמטכ"ל, המשפחות השכולות, הסגל הבכיר של קהילת 

המודיעין ואנשי המל"מ. 
ואילוצים תקציביים שנובעים מהיעדר תקציב מדינה,  לעיל,  עם כל הקשיים 
ממשיכים מכוני המחקר שלנו לעבוד. על הישגי המכונים בכלל ומרכז המידע 
למודיעין ולטרור בזמן "שומר החומות" בפרט תוכלו לקרוא בהמשך. זה המקום 
להודות לתא"ל )מיל'( יוסי קופרווסר, שלקח על עצמו גם את ניהול מרכז המידע, 
לאחר פטירתו של אל"מ ד"ר רובקה ארליך ז"ל, והוא מוביל את שני המכונים, כולל 

את המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, להישגים מרשימים. 
)צ'ופי(.  ואלי כהן  )ז'מקה(  גנדלר  זלמן  לאחרונה הלכו לעולמם חברינו אל"מ 
ז'מקה היה חבר הוועד המנהל של המל"מ מראשיתו, ראש ועדת גיוס ופעילות 
חברים ופעיל בתחומים נוספים, ביניהם פרויקט "תיעוד ותיקים". במהלך שירות 
הצבאי היה קמ"ן צפון במלחמת ששת הימים, ומילא תפקידים שונים ומגוונים 
בחיל המודיעין. אלי כהן, בעבר בכיר במוסד, היה במשך שנים רבות מתנדב פעיל 

במל"מ, ושימש כראש ועדת הסרטים. יהי זכרם ברוך!

המל"מ מנחיל את מורשת קהילת 
המודיעין וערכיה לקהל הרחב בזום

יום ראשון לקיים שידורים מקוונים,  ממשיך בכל  המל"מ 
רובם בשיתוף אתר מ.ת.ג )מחברים תוכן לגמלאים( במטרה 
וערכיה לציבור  לקדם את הנחלת מורשת קהילת המודיעין 

הרחב. מרכזת ומנחה: יוכי ארליך.
בין הנושאים שהועלו בשידורים המקוונים שקיימנו היו:

QQ  ההר שלא נכבש - 8200 במלחמת יום הכיפורים - תא"ל
8200 סקר בקצרה את  ירדור, בעבר מפקד  ראובן  בדימוס 
פעילות היחידה ערב מלחמת יום הכיפורים ובמהלכה, ואמיר 
בן אשר, גבי זהר, שפי צור, שמוליק פפרמן ושלמה קטן הציגו 
את סיפורו של בסיס "נינווה," ההר שלא נכבש ברמת הגולן. 

QQ  חיים פרופ'   - יהודים מצפון אפריקה  והצלת  המודיעין 
על  הרצה  בן-צבי,  ומכון  הפתוחה  מהאוניברסיטה  סעדון, 
ישראל ושאלת ההגנה והעלייה של יהודים מצפון אפריקה, 
יהודים  על פעילות המוסד להצלת  סיפר  ברזילי,  אברהים 

במרוקו, ואפרים הלוי, בעבר ראש המוסד, סיכם.
QQ  בריה"מ הברזל:  למסך  מעבר  יהודים  והצלת  המודיעין 

1991- בשנים  "נתיב"  ארגון  פעילות  על   - אירופה  ומזרח 
1952, מדיניות ממשלות ישראל ביחס לקשר עם הקהילות 
למען  והמאבק  הברזל"  "מסך  של  השני  מעברו  היהודיות 
עלייתם לישראל. הרצו: השגריר לשעבר צבי מגן, חוקר בכיר 
במכון למחקרי ביטחון לאומי, בעבר ראש ארגון "נתיב" במשרד 
ראש הממשלה ושגריר ישראל באוקראינה וברוסיה, וד"ר נתי 

קנטורוביץ', ממונה מידע ומחקר ב"נתיב".
QQ  זוויות משלוש  מבט   - העצמאות  במלחמת  המודיעין 

הרצו:  ארצי.  כלל  בהיקף  ללחימה הראשונה  המודיעין  על 
בכיר  מודיעין  - בעבר קצין  אפרים לפיד  ד"ר  )מיל'(  תא"ל 
יהודית,  ציונית  וכיום חוקר היסטוריה  דובר צה"ל  ב-8200, 
הרצה על המעבר מש"י )"שרות ידיעות" של ארגון "ההגנה"( 
לצה"ל: מודיעין ללחימה; אל"מ )מיל'( שלמה גואטה מומחה 
להיסטוריה של מודיעין ימי, היה ראש מחלקת מחקר במודיעין 
חיל הים, הרצה על המודיעין הימי; וסא"ל )בדימוס( זאב לכיש 

בעבר רע"ן תולדות חיל האוויר הרצה על מודיעין האוויר.
QQ  אתגרי המחקר המודיעיני בעידן של פוסט אמת - כיצד

כמוסד  המערבי,  המודיעין  המשך בעמוד 2מתמודד 
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דבר העורכת

קוראים יקרים,

ובזמן  האחרון,  הלחימה  בסבב 
מלחמה כבעבר, מדורת השבט נעה 
ממהדורה למהדורה. מעבר לרעמי 
מביאה  התקשורת  בחוץ,  הטילים 
גם  אותנו  ומקרבת  האש,  את  לנו 
אל אלה שהאש באה אליהם. בוגרי מערכת המודיעין 
בין עובדות לרעשים,  יכולים כך נראה להבחין  כמונו, 
ניסיון, הבנה, ואחריות,  ידע,  בין פרשנות הנשענת על 
לבין "ברברת" לשמה. אנו נחשפים לעיתים לצורך לקדם 
רייטינג על ידי הבאת צעקנים מהקצוות. על רקע הרעש, 
שיקול  מידת  בולטת  יוצרים  שהם  והנזק  הצלצולים 
הדעת של מי שעסקו שנים באיסוף, בניתוח, ובהצגת 

תמונה על מורכבותה. 
שוני זה בולט לא רק באולפנים, אלא גם נשקף מתוצאות 
המערכה. בגאווה אנו מתפעלים מאותם אלפי בני ובנות 
הקהילה שבעבודת נמלים, בשילוב של עמל אפור ושל 
תושייה וברק, תרמו ליכולתה של ישראל להגן על עצמה. 
להכות באויבים ולהימנע ככל האפשר מפגיעה בבלתי 
מעורבים. קהילת המודיעין משתכללת כל הזמן. מימי 
ראשיתה, כפי שהם מוצגים בגיליון זה, ועד לאתגרים 
של היום. הם הרבה יותר מורכבים מעימות עם חמאס 

בעזה. עתידנו ביכולות אלה, לא במקדמי רייטינג. 
בגיליון זה של "רואים מל"מ" אנו ממשיכים להביא לכם 
מפרי פעילותינו במרכז למורשת המודיעין: השידורים 
קהילת  מורשת  הנחלת  שמטרתם  בזום  המקוונים 
רלוונטיות הקשורות  ודיון בסוגיות  וערכיה,  המודיעין 
לביטחון הלאומי של ישראל. כמו כן, תוכלו לקרוא על 
והמורשת  פעילות בקרנות ההנצחה, במכוני המחקר 

ובעמותות השונות. 

 קריאה נעימה,
יוכי ארליך

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

פוסט  בעידן של  על סמכותו  בירור המציאות, עם הערעור  על  האמון 
אמת - תא"ל )מיל'( איתי ברון ותא"ל )מיל'( יוסי קופרוסר, שניהם ראשי 
חטיבת המחקר באמ"ן לשעבר, קיימו שיחה על אתגרי המחקר במודיעין 
לרגל ההוצאה לאור של המהדורה המעודכנת של הספר "המחקר המודיעיני 
- בירור המציאות בעידן של תמורות ושינויים" שכתב ברון ופורסם על ידי 

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. 
QQ  מסתערבים - אגדה ישראלית" - סיפורם של ארבעה מסתערבים, גמליאל"

כהן "יוסף", יצחק שושן "עבד אלכרים", חבקוק כהן "אברהים", ויעקובה כהן. 
לוחמי סתר אלו התחילו מסורת ארוכה ופורייה, ונטלו חלק חשוב בהולדתו 
של המודיעין האנושי של ישראל במחלקה הערבית "השחר" של הפלמ"ח, 
בשנים של לפני הקמת המדינה וגם בהמשך. מתי פרידמן, סופר ועיתונאי, 

סיפר על ספרו. 
QQ  המודיעין והצלת יהודי אתיופיה - הרב ד"ר שרון זוודה שלום סיפר על

קהילת היהודים באתיופיה. גילה - ששמה המלא לא נחשף, החלה את דרכה 
במוסד כלוחמת במבצעים להעלאת יהודי אתיופיה - סקרה את המבצעים 

להעלאת יהודי אתיופיה החל מסוף שנות ה-70. 
QQ  הפלסטינים בפרשת דרכים? תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני - החלום

ושברו - ד"ר רונית מרזן, מאוניברסיטת חיפה, שירתה בעבר ביחידה 8200 
ובהמשך עבדה כמומחית ידע במשרד ראש הממשלה. בהרצאה סקרה מרזן 
את תולדות תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני ממועד הקמת אש"פ ב-1964 
ימינו, כולל ההתמודדות  ועד  דרך תחנות משמעותיות במאבק לעצמאות 

הפנימית בין הכוחות הפוליטיים השונים בנוגע לחזון ולדרכים למימושו. 
QQ  ארה"ב והגרעין האיראני – כיווני פעולה לישראל - אלוף )במיל'(.  אהרון

זאבי פרקש סקר יריעה רחבה ומורכבת של האתגרים האסטרטגים השונים 
עמם מתמודדת ישראל כיום. זאבי פרקש הוא יו"ר מרכז זלמן שזר, בעבר 
כיהן כראש אמ"ן, כראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה וכמפקד יחידה 8200.
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משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל'( דוד צור
עם חילופי ראש המוסד ברצוני להודות בשם גימלאי קהילת 
ליוסי כהן על עשרות שנות שירות במוסד, עם  המודיעין 
ולאחל  המוסד  כראש  בשנותיו  במיוחד  מצוינים  הישגים 

הצלחה לדדי ברנע עם כניסתו לתפקיד המחייב!
שכל  ונקווה  מלאה  לשגרה  מהירה  חזרה  לכולנו  מאחל 
הבעיות, השסעים והמחלוקות יבואו על פתרונם בזמן הקרוב. 

 תא״ל )מיל׳( דודו צור
מנכ"ל המל"מ

 דוד )דדי( ברנע הוא 
ראש המוסד

דוד )דדי( ברנע הוא ראש המוסד 
יוסי כהן. בתפקידו  החדש במקום 
המוסד  ראש  סגן  היה  האחרון 
בצה"ל  שירת  ברנע   .2019 משנת 
כלוחם בסיירת מטכ"ל. הוא התגייס 
1996 לקורס קציני  למוסד בשנת 
בין  מבצעי.  באגף  ושובץ  איסוף 
השנים 2013 - 2019 פיקד על אגף 

צומת במוסד. הצלחתו הצלחתנו!

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(2 גיליון 64, סיון תשפ"א, מאי 2021

mailto:mlm@intelligence.org.il
mailto:mlm@intelligence.org.il


CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

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

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המודיעין הישראלי - ארגון המודיעין היחיד בעולם 
שעוסק בהצלת יהודים

המודיעין והצלת יהודי צפון אפריקה

"להתראות בירושלים" - הייתה קריאתם של יהודי אתיופיה 
בדרכם אל "הארץ המובטחת". לגופי המודיעין של מדינת ישראל, 
 - ול"נתיב"  )'המוסד'(  ולתפקידים מיוחדים  ובראשם למוסד למודיעין 
יהודים למדינת ישראל  וייחודי: העלאת  לשכת הקשר, תפקיד חשוב 
ממדינות המונעות מאזרחיהן לצאת מתחומן. בכך מגשימה ישראל את 
אחד העקרונות המונחים בבסיס קיומה - לשמש בית ומפלט לעם היהודי 
כולו. מייד עם הקמת מדינת ישראל פתחה המדינה את שעריה לעולים 
מרחבי העולם, ומאז ועד היום היא ממשיכה לסייע ליהודים לעלות לארץ. 
רק  להתבצע  יכולה  יציאתם  את  האוסרות  ממדינות  יהודים  העלאת 
בפעילות חשאית. משום כך הוטלה משימה זו על גופי המודיעין. מטבע 

הדברים מדובר בפעילות משולבת ומתואמת הכוללת את כלל מערכת 
הביטחון, את צה"ל, את משרד החוץ, את הסוכנות היהודית וגם גופים 

יהודיים בארץ ובחו"ל.
ברקע לציון יום השואה והגבורה, ליום הזיכרון וליום העצמאות בחרנו 
לייחד שלושה שידורים מקוונים בזום כדי לחשוף מעט מעשייה מופלאה 

זו. תקצר היריעה מלהביא כאן את מכלול הסקירות שהוצגו. 
ועל המודיעין  יהודי צפון אפריקה,  והצלת  להלן בקצרה על המודיעין 
והצלת יהודים מעבר ל"מסך הברזל" )בריה"מ ומדינות מזרח אירופה(. 
ניתן לצפות בשידורים עצמם בדף הפייסבוק של מ.ת.ג ובהמשך נביאם 

במלואם באתר האינטרנט של המל"מ.

שאלת האחריות של מדינת ישראל לסיוע לקהילות היהודיות בצפון 
אפריקה בעלייה לארץ ובהגנה עצמית הייתה תוצאה של ההתפתחויות 
ובמדינות עצמן. בתקופת מלחמת  היישובית,  היהודי, בחברה  בעולם 
העולם השנייה, התפתחה בקרב הנהגת היישוב התפיסה כי יש לפעול 

לעלייה של יהודי המזרח ובמקביל לדאוג לביטחונם. 
וכך נכתב: "]...[ כאשר הציונות תכנס לשלב של הגשמה ונעמוד במערכה 
הגדולה על הפתרון הציוני בארץ ישראל - תתרגש סכנה גדולה על יהדות 
זו וסכנת שחיטה איומה אשר לעומתה תיראה השחיטה באירופה פחות 
נוראה משהיא נראית כיום ]...[" ועוד: "]...[ את תפקידנו כלפי היהדות 
יכולים אנו להגדיר בפסוק אחד כיבוש ציוני של הגלויות הללו  הזאת 

למען חיסולן והעברתן לארץ ישראל" )מרכז מפא"י, 12.7.1943(. 
עד הקמת המדינה נעשו ניסיונות, שלא ממש צלחו, להקים ארגון הגנה 
 1945 בשנים  בטריפולי  רגעי המבחן הקשים  דווקא  אפריקה.  בצפון 
ו-1948 ובאוג'דה ב- 1948 היו הביטוי לכישלון זה. הרעיון היה נכון, אך 
היכולת לממשו הייתה מעטה. ככל שקרבה עצמאות מדינות המגרב, כך 
החל "המוסד לתפקידים מיוחדים" להיערך להגנה על היהודים ובמקביל 

לקחת חלק בעלייתם. 
1954 נשלח שלמה חביליו לארגן את מערך המוסד בצפון  בסוף שנת 
בשלוש  במקביל  פעל  המוסד  "המסגרת".  אפריקה שקיבל את השם 
רובם  עלו  אפריקה  צפון  יהודי  והמודיעין.  ההגנה  העלייה,  חזיתות: 

במסגרת "מבצע יכין".
הקשר  בזכות  התרחבה  המודיעין  ופעילות  נשארה,  ההגנה  תשתית 
המיוחד שנוצר בין מלך מרוקו לבין ראשי המוסד. איסר הראל כמו גם 
מאיר עמית הרבו לבקר בעיקר במרוקו ולסייע לה כמו גם להסתייע בה. 

מאיר עמית כתב בזיכרונותיו: "כאשר יצאתי מן האוהל המלכותי חשתי 
כי אכן נקשרו בינינו קשרי אחווה עזים, קשרים המתבססים על רחשי 
אמון אמיתיים. ידעתי, שקשר מסוג זה ככזה איננו בנוי על יחסי אהבה. 
יסודיים המשרתים את הצדדים הנוגעים  הוא מושתת על אינטרסים 
יכול להעיד, כי במשך חמש השנים הבאות, כל שנות  בדבר ]…[ ואני 
כהונתי ב'מוסד' התהדקו הקשרים בין שתי המדינות והפכו להיות מרקם 
של עשייה חיובית בלתי רגילה." )מאיר עמית, ראש בראש, מבט אישי 
על אירועים גדולים ופרשיות עלומות, עמ' 148-147(. שליחים רבים כמו 
גם יהודים מקומיים נשאו באומץ ובתושייה רבים את ההגנה ואת סיפור 

העלייה של היהודים מהמגרב.

חיים סעדון

המסגרת הצפון אפריקאית
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של  הקולוניאלי  מהשלטון  לשחרור  הלאומיים  למאבקים  ברקע 
החמישים,  שנות  בתחילת  ובמרוקו  בתוניסיה  באלג'יריה,  הצרפתים 
גבר החשש לגורלם של היהודים שחיו בארצות אלה. משה שרת, ראש 
הממשלה, הטיל על ראש המוסד אז, הראל, לבחון את המצב בארצות 
המגרב ולהשיב לו על שלוש שאלות: האם הקהילות היהודיות חשות 
בסכנה לביטחונן, האם הן תרצנה סיוע מישראל, והאם יש ביניהן כוחות 
של צעירים שיתאימו לשאת בעול ההגנה והעלייה לישראל, אם המצב 

ידרוש זאת. 
הבכירים  "ההגנה"  ממפקדי  קודם  חביליו,  שלמה  את  שלח  הראל 
ולהשיב על השאלות הללו.  בירושלים, לסייר בשלוש מדינות המגרב, 
 20 לאחר שחביליו שב עם תשובה חיובית לכל אחת מהשאלות, גויסו 
לוחמים, קצינים קרביים בוגרי מלחמת העצמאות, ביניהם אברהים ברזילי.
לאחר ארבעה חודשי אימונים אינטנסיביים, הם נשלחו להקים מטות 
באלג'יריה  ובטנג'יר(,  בקזבלנקה  )במרקש,  במרוקו  המגרב:  בארצות 
הוצב  ברזילי  )בתוניס(.  ובתוניסיה  ובקונסטנטין(  באלג'יר  )באראן, 
בקונסטנטין, יחד עימו הייתה רעייתו רינה. המצב היה מתוח מאוד. המרד 
באלג'יריה פרץ ב"ליל כל הקדושים" ב-1 בנובמבר 1954. הרובע היהודי 
ולארגן  1956. ברזילי הספיק להקים  בקונסטנטין הותקף ב-12 במאי 
מסגרת שאפשרה לקהילה היהודית להיערך ולפעול. הייתה זאת הפעם 
הראשונה ב-1,400 שנות חיים יהודיים תחת שלטון מוסלמי, שקהילה 
19 הרוגים לתוקפים  יהודית שהותקפה התגוננה באופן מאורגן ויעיל: 

לעומת הרוג יהודי אחד ו-13 פצועים.

בעקבות האירוע שבה רעייתו של ברזילי לישראל, והוא המשיך למרוקו, 
אשר קיבלה באותה עת את עצמאותה מהצרפתים. המצב במרוקו נהיה 
כל  והפסקת  סגירת המשרדים  על  הורו  במרוקו  והשלטונות  מסובך, 
מבני  נוצר מצב שרבים  יהודים.  הפעילות שהייתה קשורה בהעלאת 
הקהילה שהיו בדרכם לעלות לישראל נתקעו בדרכם לנמלי היציאה. 
משא ומתן שהתנהל עם השלטונות אפשר לבסוף את חילוצם. אולם 
יותר.  ולמסוכנת  היהודים הפכה לחשאית  מעתה הפעילות להעלאת 
סיפור טביעתה בים סוער של הספינה "אגוז" בדרך לגיברלטר, אחרי 12 
הפלגות מוצלחות, מרגש במיוחד. 42 עולים ואיש המוסד, חיים צרפתי 

ז"ל, ששימש כאלחוטן, טבעו. רב החובל ומלח אחד ניצלו.

יהודים מצפון אפריקה,  והעלאת  הסיכום לסוגיית המודיעין  בדברי 
ציין ראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי, כי שאלת האחריות ביחס לטפול 
ולהעלאתם לישראל מקיפה מעבר  יהודים הנתונים במצוקה  בהצלת 
לסוגיית העלאת יהודי צפון אפריקה. חשוב להבין את גודל העשייה של 
מדינת ישראל בהקשר של העלייה ממרוקו מול כל האתגרים שנצבו 
בפניה באותה תקופה. במלחמת העצמאות מנו היהודים בארץ ישראל 
המדינה  בפני  נפש.  כ-6,000  במהלכה  נהרגו  ומתוכם  איש  כ-600,00 
הצעירה עמדו אתגרים עצומים: העלאת היהודים שהוחזקו במחנות 
בקפריסין ע"י המנדט הבריטי, וקליטת שארית הפליטה שהגיעה בתום 
יהודים מתימן,  זאת, לצד העלאת  מלחמת העולם השנייה מאירופה. 
גבם את  נאלצו לשאת על  נוספות. אותם מעטים  וממדינות  מעיראק 
הקושי של קליטת העולים, שרובם התקשו באותה עת לתרום לביסוס 

החיים בישראל. המדינה הייתה נתונה בקשיים כלכליים עצומים, לא היו 
בידיה משאבים ולא עמדו לרשותה מקורות סיוע חיצוניים, כמו יהדות 
העולם או מדינות אחרות. היו זמנים שהממשלה בישראל התקשתה לממן 
אפילו את שחרור מכליות הדלק והנפט שעגנו בנמלים, אך לא פרקו את 
המטען. הזמנים היו קשים ומצוקה קשה שנילוותה להם כללה קיצוב 

מזון. זאת, לצד האתגרים הקשים ביותר שניצבו בפני המדינה מחוץ. 
לאחר הקמתו היה המוסד ארגון קטן ביותר, ומניין אנשיו לא עלה על 
400. בהקשר זה   - 1961 מספרם לא הגיע ל  300 איש. בשנת  200 עד 
יש לראות את ההתגייסות להצלת יהודי צפון אפריקה שהמוסד מילא 
בה חלק חשוב. בתום השלטון הקולוניאלי של צרפת במגרב, היה ברור 
תוך זמן לא רב שהדיונים עם מרוקו אינם יכולים להיות מוגבלים לעניין 

לקדמם  שיש  אלא  ומצוקותיה,  היהודית  המשך בעמוד 5הקהילה 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

 סיפורו של לוחם המוסד אברהים ברזילי
על הצלת יהודים במגרב 

אפרים הלוי: ישראל מחלצת יהודים הנתונים במצוקה 
למרות המכשולים והקשיים 

 אברהים ברזילי מקבל מנשיא המדינה פרס מפעל חיים. מימין: ראש המוסד יוסי כהן, 
אברהים ברזילי, נשיא המדינה ראובן ריבלין ורינה רעייתו של אברהים  צילום: מארק ניימן/לע"מ
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המשך מעמוד 4

באמצעות הבנות, הסכמים וסיוע ממדינות שונות וקשרים עם שחקנים 
שונים בזירה. ואכן בשנת 1959 הוקם במוסד אגף חדש "תבל" שבראשו 
עמד יעקב כרוז, ומשימתו הייתה לכונן את הקשרים החשאיים ולתחזק 
זה שכונן את המגעים הראשונים החשאיים עם  גם  כרוז היה  אותם. 

המרוקאים. 

ישראל צריכה להיות  עם הזמן התגבשה בישראל התפיסה שמדינת 
אחראית להגנה על קהילות יהודים בחו"ל הנתונות במצוקה ולהעלותם 
ירצו בכך. הטיפול במשימה זאת  ידרוש זאת ואם  לישראל, אם המצב 
יהודי מרוקו, הצלתם  הוטל על המוסד. הניסיון שנצבר בפעילות עם 

והסיוע לעלייתם לישראל תורגמו לפעילות סיוע לקהילות בעולם. 

1991-1952 - הזרוע  המפגש התמקד בפעילות ארגון "נתיב" בשנים 
הביצועית של ממשלת ישראל להידוק הקשר עם יהודי הגוש המזרחי; 
וציוני דרכו העיקריים; המדיניות שבה נקטו ממשלות  תולדות הארגון 
ישראל בכל הקשור לקשר עם הקהילות היהודיות מעברו השני של "מסך 
הברזל" והמאבק למען עלייתם לישראל. כמו כן, הוצגו תפיסת הפעילות 
ובינלאומיים  יהודיים  גורמים  "נתיב", ממשקי עבודה עם  הכללית של 
במדינות  היהודית  התודעה  את  לשמר  שאפשרו  העבודה  ושיטות 

קומוניסטיות והובילו את היהודים לעלות לישראל.
הקשר  לשימור  לפעול  ישראל  ממשלת  של  האסטרטגית  ההחלטה 
זיקתם לעם  עם הקהילות היהודיות מאחורי מסך הברזל, לטפח את 
היהודי ולסייע, במידת האפשר, לעלייתם ארצה - הייתה אחת ההחלטות 
האמיצות ביותר שקיבלה הנהגת המדינה לאחר העצמאות. התייצבות 
ברורה מול אחת משתי המעצמות, שכבר גילתה את יחסה העוין לישראל, 
למרות התמיכה בהקמתה, מחייבת עדיין הבנה ולימוד. אך ברור גם היום, 
כי ישראל עשתה זאת לבדה, מבלי שיהיה לה גיבוי כלשהו מצד המחנה 

הנגדי, או אפילו מצד הקהילות היהודיות של מדינות המערב.
ברית-המועצות הייתה בין הראשונות בעולם שלמדו להפעיל את השיטה 
ונאלצה להתמודד בעצמה מול ה"עוצמה  "עוצמה רכה",  כיום  המכונה 
הרכה" של ישראל, שבמקביל, ניסתה במשך כמעט שני עשורים להימנע 
מלהיגרר למאבק הבין-גושי. רק לאחר ניתוק היחסים בעקבות מלחמת 
ששת הימים והשתלבותם של יהודי המערב במאבק למען יהודי בריה"מ 
ומזרח אירופה, נאלצה ישראל לקחת צד במלחמה הקרה בכל הקשור 

למאבקה למען זכויות היהודים.
גורם ממלכתי הפועל בסתר, מחויב לקחת בחשבון מכלול סוגיות  כל 
ונושאים שעלולים לפגוע במדינת האם, תוך כדי עשייתו, ולנסות ולהגיע 
לתוצאה המיטבית מבלי לגרום נזק מדיני בלתי הפיך. על כן, תפקודה 
של "נתיב" במשך שנות פעילותה היה זהיר יותר, אך בסופו של דבר, גם 
ניתוק היחסים ב-1967, אפשר את המשך המשימה של טיפוח  לאחר 
הזיקה והסיוע בהעלאת היהודים, בין אם באמצעות עבודה חשאית של 

בינלאומי קולני, כפי  רומניה או מאבק  פדיון נפשות, כפי שקרה עם 
שקרה עם ברית-המועצות.

ישראל  מדינת  של  הייעודית-חשאית  הפעילות  האם  שואלים,  רבים 
באמצעות "נתיב" הייתה נחוצה, או שמא השינויים הגאו-פוליטיים של 
שלהי שנות השמונים היו מביאים בסופו של דבר לאותה תוצאה: עלייה 
המונית של יהודים לישראל? במהלך שנים רבות, פיתחה "נתיב" יכולות 
אופרטיביות, לעתים תוך ניסוי וטעייה, שאפשרו ליהודי ברית-המועצות 
ומזרח אירופה לשמר את תודעתם היהודית ולחזק את הזיקה לישראל. 
הפעילות שבימי המלחמה הקרה נעשתה בחשאי ובאמצעים מודיעיניים, 
מהווה היום בסיס ליחסים תקינים בין מדינות המעוניינות לפתח קשרים 

הומניטריים הדדיים.
בימים אלה מתניעה "נתיב", ביוזמתה של ראשת הארגון הנוכחית נטע 
בריסקין-פלג ובשיתוף פעולה עם גורמי ממשלה נוספים ובראשם ארכיון 
המדינה, את תהליך החשיפה של החומר ההיסטורי אודות פעילותה 
ופועלת להעלות על הכתב, לראשונה, את מורשת הארגון לקראת ציון 

השנה השבעים להקמתו.
צבי מגן ונתי קנטורוביץ'

 המודיעין והצלת יהודים מעבר למסך הברזל: 
בריה"מ ומזרח אירופה

 ראש צוות "נתיב" במוסקבה דוד ברטוב )לימים - ראש "נתיב"( בסעודת פסח 
 בביתו של הרב יהודה לייב לוין, מוסקבה, 1966 )כנראה לא בחג עצמו. נהגו לביים 

אירועים שלא במועד החג עצמו כדי לתעד אותם(.

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

www.facebook.com/ehud.shapira/videos/4169173333107446 :ניתן לצפות בשידור המלא בעמוד הפייסבוק של מ.ת.ג
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המודיעין במלחמת העצמאות: ביבשה, בים ובאוויר
אתגר מודיעיני כבד: מלחמה בארבע זירות עם צבאות ערב

האתגר של המודיעין הימי - התמודדות מול חיל הים 
המלכותי המצרי

במלחמת  ללחימה  המודיעין  על  מבט  הוצג  בזום  המקוון  בשידור 
- מלחמה  העצמאות, לראשונה בהיקף כלל ארצי. היה זה אתגר כבד 
מצומצמת  מודיעינית  לאחר התנסות  ערב,  צבאות  עם  זירות  בארבע 
בתקופת הש"י. בכמעט שלושים שנות המנדט, התמודד הישוב העברי 
מבצעית ומודיעינית עם ערביי ארץ ישראל בפרעות השונות ומול הבריטים 
בסיכול ניסיונותיהם להגבלת העלייה וההתיישבות. גופי המודיעין של 
ההגנה, ובהיקף מוקטן אצ"ל ולח"י, נדרשו לתשובות לאיומים בדרכים 

של מודיעין קרבי, הפעלת סוכנים והאזנה. 
המחלקה המדינית עסקה אז בקשרים חשאיים עם גורמי מפתח במדינות 
השכנות, והכנה יעילה של נכונות מדינות העולם לתמוך בהקמת מדינה 

יהודית בדיונים באו"ם.
לקראת פלישת צבאות ערב, ובעיקר בלחימה עצמה, נדרשה התארגנות 
מקיפה של מערכות מודיעין צבאי, מודיעין חוץ )לימים המוסד( ומודיעין 
קציני  היו  בלחימה  העיקריים  המודיעין  גורמי  שב"כ(.  )הקמת  פנים 

המודיעין בכוחות, שהיו גרעין ההקמה של המודיעין הקרבי. 
בדרג המטכ"ל שהוקם אז פעלו יחידות איסוף סוכנים; האזנה; לוחמה 
פסיכולוגית, חקירת שבויים ואיסוף גלוי. יחידות אלה התבססו בעיקר 
על סגל מקצועי מיוצאי הצבא הבריטי, מהש"י ומעולים רבים שהגיעו 

מארצות ערב, בעיקר מעיראק, אשר הוכשרו ברובם תוך ההתארגנות. 
"יואב" )אוקטובר  הוצגה תרומת המודיעין למבצעים העיקריים: מבצע 
 - 1948 "חורב" )דצמבר  1948(; מבצע  "חירם" )אוקטובר  1948(; מבצע 

1949(; מבצע "עובדה"  ינואר 
)מרץ 1949( - סיום הלחימה. 
שביתת  הסכמי  על  לדיונים 
הנשק נעשה מאמץ מודיעיני 
בתחום  בעיקר  מוגבר, 

ההאזנה. 
המודיעין בדרג השדה ובדרג 
המטכ"ל השתפר בשנה וחצי 
קשיים  לאחר  הלחימה,  של 
בתחילת הדרך. הופקו לקחים 
מודיעין  חיל  לקראת הקמת 
גרעין  בסיס  על  מקצועי 
חובה  חיילי  קבע,  אנשי  של 

ומילואים. 
פתוחים  שנשארו  הנושאים 
בעקבות המלחמה, והיו לאבני 
נגף בסכסוך הישראלי-ערבי, 
הפכו להיות מוקד לאיסוף ולהערכה של גורמי המודיעין לאורך שנים: 
והכנות ערביות  ירושלים;  ו"זכות השיבה"; מעמד  הגבולות; הפליטים 

ל"סיבוב שני" בעקבות ה"נכבה" )"חרפת 1948"(. 
אפרים לפיד

בשנה  והתהווה   ,1948 באפריל  רשמי  באופן  הוקם  הימי  המודיעין 
הראשונה תוך כדי מלחמת העצמאות. הושם דגש על מקורות כוח האדם 
של המסגרת החדשה. אלה התבססו בעיקר על אנשי הפלוגה הימית של 
הפלמ"ח ועל יוצאי הצבא הבריטי שלחמו במלחמת העולם השנייה, והיו 
ומודיעיני. מקצת מאנשי המודיעין הימי הגיעו משורות  ימי  בעלי רקע 
)שירות המודיעין(. המבנה הארגוני של המודיעין הימי,  והש"מ  הש"י 
בכללותו למבנה  שהתגבש בחודשים הראשונים של המלחמה, דמה 
שאפיין את המבנה של הש"מ, לרבות חלק מהכינויים של יחידות המשנה 
)לדוגמה מ.י1 הענף הקרבי באנלוגיה ל-ש"מ-1 במודיעין הכללי במטכ"ל(. 
הים המלכותי של  חיל  היה  הים  חיל  ניצב  מולו  העיקרי  הימי  האויב 
מצרים, שכלל בפרוץ המלחמה מגוון של כלי שייט. הם פעלו במהלך ימי 
הקרבות מול חופי ישראל במשימות של הפגזת יעדים מהים לחוף בצפון 

1948 הועלתה על  הארץ ובמרכזה. לקראת פלישת צבאות ערב במאי 
נס פעילותו המיוחדת של איש המודיעין הימי אברהם דר, אשר תחקר 
יממש חיל הים המצרי מהלך  נגיש על האפשרות לפיה  מקור צמרת 
של נחיתה. האפשרות נשללה לחלוטין, נתון שהתקבל בארץ בהקלה. 
כמו כן, הוזכרו בין השאר מבצעים ופעולות שהמודיעין הימי תרם להם 
'לינו' בנמל בארי באפריל  רבות, כגון: מבצע "שודד", הטבעת הספינה 
1948, מבצע "גור", יירוט ספינת נשק ארג'רו באוגוסט 1948, מול החוף 
המצרי, הטבעת ספינת הדגל המצרית 'פארוק', ושולת מוקשים על ידי 
כוח קומנדו ימי במסגרת מבצע "יואב" באוקטובר 1948, ובמבצע "דוד" 
הטבעת היאכטה 'גרילה' בנמל ביירות על ידי המסתערב "הימי" אליהו 

ריקא בנובמבר 1948.
שלמה גואטה

מפת הפלישה של צבאות ערב, מאי 1948
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 הקמת מערך המודיעין האווירי והרצון לבנות יכולות 
איסוף עצמאיות 

ביום 10 בנובמבר 1947 קם "שרות אויר", ובתוכו גם גוף שעסק במודיעין. 
עוד קודם לכן סיפקו מטוסי ה"הגנה" מודיעין חזותי בתצלומי אוויר. עד 
פלישת צבאות ערב הסדירים היה הכוח האווירי הקטן בלעדי בזירה 
מול המקומיים. על חילות האוויר הערביים היה מידע מועט. עם פלישת 
צבאות ערב היו שמי המדינה הצעירה חשופים לעשרות תקיפות אויב 
נהרגו בהפצצות  ואזרחיות. בעיר תל אביב לבדה  על מטרות צבאיות 
ניתן  ביכולות  כ-150 אזרחים. את ההוכחה הבולטת לשינוי  אוויריות 
בו הציע  יוני,  למצוא במסמך שהכין ראש מחלקת המודיעין בתחילת 
תוכנית מבצעית לקראת ההפוגה המסתמנת: להפציץ ערי בירה בארצות 
ערב. כבר למחרת נדרש חיל האוויר להפציץ את דמשק. המטרה - העיר 
עצמה. מטרה קלה לזיהוי. אך לגבי מודיעין למבצע, לחיל האוויר לא היו 

מפות ותצלומי אוויר והוצג תדריך כללי בלבד.
אהרון רמז, שהיה מפקד חיל אוויר, פעל להרחבת מערך המודיעין האווירי, 
בעיקר בתחום יכולות האיסוף העצמאיות. בתחום ה"חוזי" הוקמה טייסת 
צילום ייעודית. תהליך פענוח תצלומי אוויר מוסד, בתחילה ב"חדר 100", 
ובהמשך ביחידת שט"ל )שירותים טכניים למודיעין( 121. בתחום המודיעין 
ה"אנושי" הביאו תחקורי טייסים שנפלו בשבי לשיפור משמעותי בהיכרות 
עם חילות האוויר הערביים. בתחום המודיעין האלקטרוני הקים חיל 
"מחלקת הקשבה", תחילתה במסגרת  יחידת ההאזנה משלו:  האוויר 

ישיר של  נותקה מפיקוד  צנועה מאוד שהתרחבה עם הזמן. בהמשך 
המודיעין והועברה לניהול "שרות בטחון אויר", שהתמקד בהאזנה בעיקר 
בתחום התרעה על תקיפות אוויריות של האויב. התפתחות המודיעין 
האווירי במהלך המלחמה אפשר לאגף המודיעין להכין באוגוסט 1949 
סקירה מפורטת על חילות האוויר הערביים. היה זה מסמך מקיף וממוסמך 
ועתידי, כוח-אדם,  נושאים כמו: סד"כ מטוסים עכשווי  שעסק במגוון 

תקציב ואימונים. אכן שינוי מהותי.
זאב לכיש

נתנאל "נט" כהן, ראש המודיעין האווירי, במרכז עם אנשיו

www.facebook.com/ehud.shapira/videos/4259321657425946/ : ניתן לצפות בשידור המלא בעמוד הפייסבוק של מ.ת.ג

חיל המודיעין עורך את טקס 
יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל באתר ההנצחה בגלילות
אתר  המודיעין  למורשת  במרכז  נערך  שנים,  מזה  לראשונה 
הזיכרון  יום  טקס  המודיעין  קהילת  לחללי  הממלכתי  ההנצחה 
)תשפ״א( לחללי מערכות ישראל. הטקס התקיים בהתאם להנחיות 
"התו הסגול" ה"תו הירוק" והנחיות הממשלה. חיילי יחידה 8200 ערכו 
את הטקס. רב היחידה הקריא תפילה לנשמות החללים ותפילת אל 
מלא רחמים, רס״ן ש׳ קרא את ״היזכור״ הצה״לי ואל״מ ב׳ הקריא את 
דבר המפקד. בטקס השתתפו גם אנשי האתר, עובדים ומתנדבים.

יום הזיכרון באתר ההנצחה

מורשת והנצחה
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לאחרונה הלך לעולמו חברנו 
אל"מ זלמן )ז'מקה( גנדלר

ז'מקה היה חבר הוועד המנהל 
המל"מ,  מראשית  המל"מ  של 
ופעילות  גיוס  ועדת  ראש 
חברים ופעיל בתחומים שונים 
נוספים במל"מ, ביניהם פרויקט 

"תיעוד וותיקים".
היה  הצבאי  שירותו  במהלך 
ששת  במלחמת  צפון  קמ"ן 
הימים, ומילא תפקידים שונים 

ומגוונים בחיל המודיעין.
יהי זכרו ברוך!

מורשת והוקרה

 כנס מורשת והוקרה לקציני המודיעין של פיקוד צפון 
בעבר ובהווה  

פעילות מכוני המחקר של 
המרכז למורשת המודיעין

ביום 19 באפריל 2021 קיים פיקוד צפון במל"מ כנס מורשת עשיר בחומר 
ומרגש, שתכליתו גם הוקרה לקציני העבר על תרומתם הרבה למאמץ 
המודיעיני בפיקוד צפון. באירוע השתתפו קציני מודיעין ששירתו בעבר 
בתפקיד קמ״ן פיקוד הצפון, קצין המודיעין הנוכחי של הפיקוד, קצין 
מודיעין ראשי תא"ל אבי קינן )בעבר קמ״ן צפון(, ראש אגף המודיעין 
אלוף תמיר היימן, מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דודו צור וקצינים המשרתים 

כיום ביחידת המודיעין בפצ״ן.
בהובלתו של אל"מ )מיל'( חזי סלע, לקראת הכנס, התקיימו ראיונות עם 
קמ"נים ששירתו בעבר בפיקוד. במהלכם התאפשרה חשיפה ראשונית 
של פועלם, והצגה של חוויות שצברו במהלך השירות בתפקיד ובאירועים 

מראיונות  גם  הציגו  בנוסף  חלקיות.  במגבלות  מבצעיים-מודיעיניים 
ותיקים״ במל״מ,  ״תיעוד  ותועדו בפרויקט  עם קמ״נים שהלכו לעולמם 
שפירותיו שמורים בארכיון המל"מ. מתוך כלל הראיונות, לוקטו קטעים 
ותמונות לספר מיוחד - "מונולוגים צפוניים-מפקדים מספרים מורשת״, 
ואת  יחידת המודיעין בפיקוד הצפון  המספר את סיפור המורשת של 

התפתחות האגף וגלגוליו לאורך השנים הרבות.
בזכות הוותיקים ששיתופו את סיפורם האישי, ואת חוויותיהם ולקחיהם 
מהשירות בתפקיד, זוכה יחידת המודיעין בפיקוד הצפון להעשרה בתחום 
וידע שיתרום למאמץ המודיעיני  זו תאפשר למידה עמוקה  המורשת. 

בפיקוד.

מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית ממשיך לפרסם את פרי 
מחקריו. בין אלה פורסמו שורת עדכונים על אירועי ההסלמה - "שומר 
החומות", כולל מסמך ראשון על זהות ההרוגים הפלסטיניים בלחימה. 

www.terrorism-info.org.il/he :עוד על פעילות המכון ראה

משתתפי כנס מורשת והוקרה לקציני המודיעין עבר והווה של פיקוד הצפון  צילום: הוצלא פצן

www.intelligence.org.il :בקרו באתר האינטרנט שלנו
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ביום 20 באפריל 2021 התקיים במל"מ ערב השקה לספרו של קובי סגל 
"סוכן כפול". פתח את האירוע מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דודו צור בברכה 
חמה במיוחד לכששים אישה ואיש שהגיעו לאירוע הראשון באמת שאינו 
ומזומזם. צור לא הסתיר את שמחתו שהמל"מ חוזר לפעילות  אמצעי 
)מיל'( ד"ר אפרים  "אירועים אמיתיים". בהמשך סקר תא"ל  שגרה עם 
לפיד בקצרה את התפתחות לימודי המודיעין באקדמיה בישראל, ואת 
התרומה של אנשי מודיעין שפרשו משירות, השתלבו באקדמיה ותרמו 
ציין בהתייחסו לספרו של  מניסיונם המעשי ללימוד התיאורטי. לפיד 
סגל את חשיבותו של הגורם האנושי במארג המודיעיני, גם בעידן שבו 

הטכנולוגיה מאפשרת נדבכי איסוף מידע מגוונים ביותר.
ספי מוצפי ברק - שהיה בעבר מפקדו של הסופר - הציג את הסוכנים 
504. מוצפי פרש תצרף מרתק של  הכפולים דרך משקפיה של יחידה 
רכיבים - יכולות אישיות, ערכים בממשק עם דילמות מוסריות, השפעת 
ועוד שורה ארוכה של רכיבים במציאות של ערכים סותרים  הסביבה 
ראי לכך שאל מהן התכונות  ופרדוקסים בתנאים משתנים. כתמונת 
היאות לקצין איסוף כדילמה בלתי פתירה - מה רצוי להעדיף, 'פרא אדם' 
חסר מעצורים כ"לורנס איש ערב", או מודל "ילד טוב ירושלים". באשר 
לסוכנים כפולים, תיאר את מאפייניה של הדוקטרינה הבריטית, על-פיה 

הוכפלו סוכנים מצריים בדרום.
יעקב פרי, לשעבר ראש השב"כ, טווה מארג בינלאומי מרתק של דוגמאות, 
ולא  והרחיב את היריעה בהסבר על הפרופיל האופייני לסוכן מוכפל 
פחות מכך מושלש)!(. לאחר שורת דוגמאות מאלפות בחר להדגיש את 

ולא  'הסימנים המעידים'  חשיבותם של 
פחות מכך את חשיבותה של 'הזהירות' 
גישה  בהפעלת סוכן כפול, תמיד מתוך 
להכפלה.  מועד  סוכן  שכל  מקצועית 
המדינה  סוגיית  את  להעלות  בחר  פרי 
בימינו עתירי  כסוכנת כפולה... במיוחד 
הטכנולוגיה, המאפשרת גישה מטרידה 
הפרט,  לזכויות  חדירה  למידע,  מאוד 
וניצול התום של כל פרט בחברה כיחידת 

ציתות אופציונלית.
את המסכת סיים מחבר הספר, קובי סגל, 

שהעלה על נס את התמיכה הרחבה והחמה שקיבל מהמל"מ, בכל תהליך 
ההוצאה לאור. סגל התייחס לחשיבותו של המודיעין בחיי אזרחי מדינת 
ישראל דרך השאלה - האם יש עוד מקום ליומינט בזמננו? כהיסטוריון פעיל, 
הציע ללמוד מניסיונם של אחרים ובעיקר מהאמריקאים וההין לקבוע כי 
חוזקתה של ישראל בתחום מפותל ומעורפל זה של היומינט, היא האחדות 
'הזיכרון הארגוני' כרכיב חיוני למניעת טעויות,  הלאומית. הוא הציג את 
והציע למקבלי ההחלטות ללמוד מאחרים צניעות מהי, כצוהר להתבוננות 
מושכלת בתחום היומינט. לאחר שורת תודות ארוכה ונרגשת סיים את 
הרצאתו בהדגשת החשיבות הגדולה להרחיב בהרבה את לימודי הערבית 

במדינת ישראל, ככלי שאין בלתו להכיר טוב יותר את המזרח התיכון.
אופיר שהם

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

השקת הספר "סוכן כפול"

מנכ"ל המל"מ בהשקת הספר 
"סוכן כפול"

לתיאום:
library@intelligence.org.il

אתר הספרייה
פייסבוק

טלפונים: 
03-5497019 ,03-5482254

)שלוחה 4(

ארכיון חזותי
סרטים, תצלומים, מצגות וקטעי שמע

תיעודים של ותיקי קהילת המודיעין
ארכיון שלל

מאגר חומרי שלל ממלחמות וממבצעים של ישראל

הארכיון מאוחסן במערכת מחשוב של חברת "אידאה" ברשת פנימית ואימץ את 
כללי האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע.

זיהוי תווים  ודיגיטציה המאפשרים פענוח של  הארכיון מצוי בתהליכי סריקה 
.)OCR( אופטי

הארכיון אינו פתוח למשתמשי הרשת ולכן מתחיייבת פנייה ותיאום מוקדם.

הספרייה - זרקור לארכיון

ארכיון המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(, ארכיון מודיעין ישראלי בלתי מסווג, מציג חומר 
מודיעיני של קהילת המודיעין הישראלית - המוסד, השב"כ וחיל המודיעין.

היעד הוא הנגשת חומר ארכיוני למטרות מורשת, הנצחה, חינוך ומחקר.
• ארכיון מסמכים • קטעי עיתונות • פרסומים שונים בשפות עברית, ערבית ואנגלית

• תיקי ארכיון העוסקים בפרשות מודיעיניות

ארכיון מל"מ -
המרכז למורשת המודיעין
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המכון לחקר המתודולוגיה

סיכום פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין ממשיך בקיום פעילות עשירה 
ופורצת דרך. להלן לקט תמציתי של תחומי 

פעילותו ומחקריו בעת האחרונה:

ספרים
QQ  המחקר המודיעיני - בירור המציאות

בעידן של תמורות ושינויים" - ספרו של 
)מיל'( איתי ברון, מהדורה מעודכנת.  תא"ל 
ובאופן  המודיעיני  במחקר  עוסק  הספר 

התמודדותו עם הסביבה המאתגרת. 

כנסים מטעם המכון
QQ  כנס מקוון בנושא "השפעה זרה דיגיטלית על תהליכים

 23( דמוקרטיים כאתגר מודיעיני"  - בשיתוף עם ישראל דיפנס 
2021(. מטרת הכנס לתאר את האתגר, המשימות הנדרשות  בפברואר 
והסייבר, המתחים אשר כרוכים בהתמודדות עימו  מקהילת המודיעין 
והסייבר  והדרכים להסדרתם. בכנס השתתפו אנשי קהילת המודיעין 
ובארה"ב לצד חוקרים ממכוני מחקר. אחד הדוברים  לשעבר בישראל 
המרכזיים בכנס היה גנרל ג'יימס קלפר, לשעבר ראש המודיעין הלאומי 
האמריקאי, ששיתף מניסיונו על ההתמודדות עם השפעה זרה כמו זו 

שאירעה בארה"ב במהלך בחירות 2016. 

 עוד על פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 
 ראו באתר האינטרנט של המל"מ, באתר האינטרנט של המכון 

ובקבוצת הפייסבוק מודיעינולוגיה

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעיןהמרכז למורשת המודיעין

המחקר
המודיעיני

בירור המציאות
בעידן של תמורות ושינויים

איתי ברון

מהדורה מעודכנת המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעיןהמרכז למורשת המודיעין
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במהדורה מעודכנת זו של ספר "המחקר המודיעיני", איתי ברון מוביל את העוסקים בנושא ואת 

המתעניינים בתהליך בירור המציאות שמבצעים שרותי המודיעין למסע לאזורים מורכבים יותר של 

ההתמודדות עם האתגר. ברון משתף את הקורא בתובנותיו באשר להשלכות של חוסר הבהירות 

הגובר לגבי האמת ושל השחיקה במונופול של המחקר המודיעיני כגורם האחראי לבירור האמת 

על העשייה המודיעינית ועל יחסי מודיעין קברניט. הדיון של ברון בסוגיות אלה הוא חוויה מיוחדת, 

משום שאין מדובר רק בניתוח מנקודת מבט של מומחה, אלא בכזה המתבצע על ידי מי שחווה את 

המורכבות הזו בעצמו כראש חטיבת המחקר באגף המודיעין של צה"ל.

תוספת זו מעשירה עוד יותר את הספר המקורי, המציג בבהירות ובגישה חדשנית את תפיסתו של 

ברון על המחקר המודיעיני, על שלל מרכיביו.

                               תא"ל )מיל.( יוסי קופרוסר, 

                            ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין  

היה בעבר ראש מחלקת מחקר  ברון  היה ראש חטיבת המחקר באמ"ן.  ברון  )מיל.( איתי  תא"ל 

במודיעין חיל האוויר ומפקד מרכז דדו לחשיבה צבאית בינתחומית. ברון סיים לימודי משפטים 

והוסמך כעו"ד. הוא גם בעל תואר שני במדע המדינה )דיפלומטיה ולימודי ביטחון(. כיום, הוא סגן 

ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי )INSS( ומלמד קורסים על מודיעין, כוח אווירי וביטחון לאומי 

באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה ובמרכז הבינתחומי הרצליה.

מחקרים ומאמרים
QQ  השתלבות ארגוני מודיעין באקוסיסטמים מקומיים של

במאמצי  במידע  לתמוך  מטרתו  גוטרמן.  עופר  ד"ר  -מאת  חדשנות 
ההשתלבות של אמ"ן באקוסיסטם של אזור באר שבע והנגב, במסגרת 
תהליך המעבר לנגב. העבודה בוחנת את סוגיית השותפויות בין מגזר 
ביטחוני-מודיעיני לבין מגזר אזרחי, ובהמשך מנתחת שלושה מקרי בוחן 
של ארגוני מודיעין אשר הקימו או מקימים בימים אלו נוכחות פיסית 
 .)NGA, FBI, GCHQ( בתוך אקוסיסטמים מדעיים-טכנולוגיים אזרחיים

QQ  מנתח ר'  השב"כ  ראש  סגן   - השילוביות  אש  מנהיגות תחת 
את משמעות השילוביות בקהילת המודיעין הישראלית, התפתחותה 
והאתגרים הגלומים בה. כמו כן, המאמר מציג דרכים ליצירת שילוביות 

נכונה ויעילה בין ארגוני המודיעין בישראל.
QQ  שמירת היתרון הטכנולוגי - חשיבה מחדש של המודיעין באמצעות

)CSIS( פרסם  ובינלאומיים  ללימודים אסטרטגיים  - המרכז  חדשנות 
דו"ח בנושא בעיצומה של תקופה רוויית שינויים ופיתוחים טכנולוגיים 
גם הזדמנויות, בפני קהילות המודיעין ברחבי  המציבים אתגרים, אך 
העולם. הדו"ח מציג מתודולוגיות ושיטות עבודה שונות הנהוגות בקהילת 

המודיעין, ואשר יש לבחון אותן במבט מחודש. 
QQ  - רשימת קורסים בישראל בנושאי מודיעין צבאי וביטחוני

לימודים אקדמאים של תחומי המודיעין הרלוונטיים לתפקידים שונים 
שנוסף  הטכנולוגי  הנדבך  והביטחון.  הדיפלומטיה  הממשל,  בתחומי 
גם הוא  בשנים האחרונות לעולם המודיעין, על שלל מרכיביו, מהווה 

פתח לעולם אקדמי נרחב ומעניין.
במכון ריכזו רשימת קורסים בנושאי מודיעין לאומי )צבאי - ביטחוני( 
הנלמדים במסגרת תארים אקדמאיים, ראשון ושני, במוסדות אקדמאיים 
בישראל. כמו כן רשימת קורסים ולימודי תעודה בנושאי מודיעין עסקי 
ותחרותי המוצעים על ידי אוניברסיטאות ומכללות בארץ. פרטים באתר 

האינטרנט של המכון.
QQ  במת אורח - חמשת מעגלי הייחוס בדרך להתוויית פונקציית

מודיעין עצמאית בארגון עסקי  - אמיר אלנקוה, בעבר ממשרד ראש 
הממשלה, מציג את חמשת מעגלי הייחוס הנחוצים להתוויית פונקציית 
מודיעין עצמאית בארגונים. החל מהתפיסה לגבי מקום המודיעין בארגון, 

ועד היישום של פונקציית המודיעין ובנייתה בפועל.
ניקול נגבי
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חילקו  נצר"  ו"קרן   10 מודיעין  עמותת 
וחיילים  חיילות  לארבע  לימודים  מלגות 

מצטיינים ביחידת היומינט של אמ"ן 504. 
אהרון נצר ז"ל היה סייען פעיל של קהילת 
המודיעין בירושלים, וללא תמורה תרם רבות 
לביטחון ישראל בשנים שקדמו למלחמת 
אפרים  בסיוע  יזמו,  יורשיו  הימים.  ששת 
לפיד, את הקמת הקרן לפני כעשרים שנה, 

והיא הוקדשה לרווחת חיילי יחידה 504. 

שנחנך  נמרודי"  יעקב  ב"גן  נערך  הטקס 
היחידה  של  ארצי  במרחב  לאחרונה 
של  המצטיינים  החיילים  כלל  בהשתתפות 

היחידה ובני משפחותיהם. 
בטקס בירכו מפקד היחידה, יו"ר הקרן אל"מ 
בשם  שניאור  שמחה  ומר  זיו,  אלי  )מיל'( 
מפקד  העניקו  המלגות  את  נצר.  משפחת 

היחידה וחברי הנהלת הקרן. 
גדי זהר

בחודשים האחרונים אנו עוסקים רבות בהגדלת 
לחברות   )2 )ש.מ.  8200 בוגרי  עמותת  תרומתה של 
ולחברי העמותה. נכון להיום חברים בעמותה כ-18,000 בוגרות ובוגרים, 
ואנו פועלים בצורה מתמדת כדי להמשיך ולקיים קהילה פעילה ומעורבת, 
שתורמת ונתרמת בחזרה ולוקחת חלק במאמצינו לקדם את פני החברה 
ואשר  בישראל. אחד הצרכים המרכזיים שזיהינו בתקופה האחרונה, 
התחזק בהמשך לסקר הבוגרים המקיף שפרסמנו בחודש פברואר, הינו 
אנו גאים להשיק את יריד התעסוקה המקוון  תחום התעסוקה. ולכן, 

הראשון לבוגרות ולבוגרי 8200. 
העמותה לקחה על עצמה לרתום את רשת הבוגרות והבוגרים הענפה 
אקזיט  על  לספר  גאים  אנו  רבדיה.  כל  על  הישראלית  למען החברה 
ויזמים  יזמות  לקידום  הייבריד  תוכנית  בוגר  של  לסטרטאפ  ראשון 
 Shield34-ל ברכות  והצ'רקסית.  הדרוזית  הערבית,  מהחברה  ערבים 
והכללה בתעשיית  גיוון  ולפיראס מטר. עוד במסגרת מאמצינו לקדם 
ובתמיכת   Cybint ההייטק, פתחנו את ה-bootcamp בשיתוף חברת 
רשות החדשנות במטרה להכשיר 50 נשים וגברים לתחום הסייבר. אנו 
גאים בנבחרת המגוונת שגייסנו לתוכנית, אשר כוללת דתיים וחילוניים, 
יהודים וערבים, נשים וגברים, תושבי פריפריה ותושבי מרכז, ילידי הארץ 

ועולים חדשים.

בתחומי המורשת
QQ  ,התקיימו מספר הרצאות בפני פורומים של קצינים וחיילים

מרביתן בזום: מההערכות בסיני והמעבר לנגב, במסגרת הסכם השלום 
יום הכיפורים, עמידת הגבורה של הבסיס  עם מצרים, ללקחי מלחמת 

בתל אביטל ברמת הגולן, וראשית ההאזנה בירושלים ועוד. 
QQ  צוות המורשת חשף לאחרונה חיילת ששירתה בשנת 1948 במסגרת

ונהרגה מאש הירדנים. החללה  של היחידה בירושלים )מחנה שנלר( 
זכתה  הביטחון(,  משרד  של  יזכור  באתר  דף  )ראו  ז"ל  בירק  סילביה 
כתוצאה מהפעילות הזו להכרה כחללה הראשונה של יחידה 8200. תודה 
ליוסי דגן, הדס צורף ועמיה בועזסון שטיפלו במסירות רבה בחשיפתה 

ובהכרתה במסגרת המל"מ וחמ"ן.

QQ  בראשיתה היחידה  פעילות  אתרי  של  ההנצחה  מאמץ  במסגרת 
בירושלים התקיימה פגישה אצל יו"ר הסוכנות היהודית, יצחק בוז'י 
הרצוג, בוגר היחידה, שכלל סיור במבנה המוסדות הלאומיים, במקום בו 
פעלה חוליית האזנה מיוחדת ומסווגת. הסוכנות קיבלה על עצמה להנציח 
זאת במסגרת פעילות השימור שמתוכננת לבניינים אלה בקרוב. במבנה 
פעל בשנים 1948-1947 בסיס האזנה חשוב ובלתי מוכר בשם ״ארנבת״ 
שכיסה את רשת הטלפונים בירושלים ובסביבתה. הבסיס פעל במקביל 

לבסיס ״שפן״ המוכר שעסק בהאזנה לתקשורת אלחוטית. 
QQ  בחודש אפריל ולקראת יום הזיכרון, התקיימה פעילות משותפת

של העמותה עם עמותת עמי"ט )81( בה הופיע בזום בהתנדבות 
אורן בליצבלאו בוגר היחידה. בליצבלאו הינו דמות מעוררת השראה, 
בהיותו פצוע בפיגוע של מחבל מתאבד ברצועת עזה, הוא נפגע בגופו 
והתעוור. למרות כל זאת בליצבלאו המשיך לאחר מכן בפעילות כספורטאי 
מצטיין, הוא שיאן עולם בקטגורית "איש הברזל" לעיוורים לשנת 2018, 

ואף עושה למען הקהילה בפעילות חברתית. 
QQ  2021 קיימנו אירוע ולגבורה ב-7 באפריל  יום הזיכרון לשואה  בערב 

"זיכרון בסלון" מקוון לחברי קהילת עמותת בוגרי 8200. האירוע כלל 
עדות של יוכי וינטרוב, בוגרת היחידה ובת לניצולי שואה, שסיפרה על 
חסידי אומות העולם שהסתירו והצילו את משפחתה. בוגר היחידה עוזי 
שלו הנעים בליווי מוזיקלי ווטניה פינמן, אף היא בוגרת היחידה, ופעילה 

בארגון אירועי זיכרון בסלון, הנחתה. 
אליענה דן, נעם שפירא

פעילות עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת מודיעין 10 ו"קרן נצר" מעניקות מלגות 
לחיילים מצטיינים ביחידה 504 

מימין: אפרים לפיד, גדי זהר, שמחה שניאור, אלי זיו ועדי נצר

אנשי העמותה ויצחק בוז'י הרצוג בסיור במבנה המוסדות הלאומיים
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ה ח צ נ ה ה ת  ו נ ר ק ל  ע

"קרן שרוני" - מקדמים את השפה הערבית בחברה הישראלית 

הקרן להנצחת ד"ר אל"מ יעקב ברנדיס

בין אזעקה לאזעקה נערך בזום ביום 19 במאי 2021 אירוע מרגש וחשוב 
ובערבית. האירוע נערך במסגרת "קרן שרוני״ לקידום השפה  בעברית 

הערבית בחברה הישראלית ולביטחון המדינה. 
הערבית,  השפה  עם  ההיכרות  חשיבות  מתחזקת  אלה  בימים  במיוחד 
שפה משותפת, גשר בין אנשים ותרבויות במדינה. באירוע הוענקו פרסים 
2020: סונדוס אלחות, מורה  לארבעה זוכים במלגה מטעם הקרן לשנת 
ערבייה מנצרת; רות בן אבי, מורה במכבים-רעות על מפעל חיים של למעלה 
מארבעים שנות הוראת ערבית )בוגרת קורס חיילות-מורות לערבית ביוזמת 
חיל המודיעין(; ד״ר אלון פרגמן, מרצה באקדמיה, חוקר השפה, מורה מנוסה 
ופעיל לפיתוח תוכניות לימוד, ורועי שלומי, מודל למורה לערבית בן דור 
המילניאל )בד"כ אלה שנולדו עד שנת המילניום( - ארבעתם תורמים כל 

אחד בתחומו ובדרכו לקידום לימוד השפה הערבית בארץ. 
אילן,  בר  באוניברסיטת  לערבית  המחלקה  בשיתוף  התקיים  האירוע 
הפיקוח על הוראת הערבית והאסלאם במשרד החינוך והמרכז למורשת 
המודיעין )מל״מ(. שלוש המסגרות חברו לאירוע חוויתי שנכחו בו למעלה 

מ-160 משתתפים פעילים בהוראה ושימוש בשפה הערבית בתחומים 
שונים בחברה הישראלית.

נשאו דברים על מחקריהם: ד"ר מירב נדלר עקירב, מאוניברסיטת בר 
אילן וד"ר עבד א-רחמן מרעי ממכללת בית ברל.

בראש הקרן עומדת סא"ל )מיל'( קרן בר, ובראש ועדת השופטים עמד 
תא"ל )מיל'( דני הררי.

אפרים לפיד

2021 חילקה הקרן, זו השנה  23 בפברואר  ביום 
החמישית, מלגות לסטודנטים מצטיינים, ששירתו 
הקורונה  מגפת  בשל  בצה"ל.  המודיעין  בקהילת 
נערך השנה טכס צנוע בו חילקו פרופסור )בדימוס( 
הקרן  ומייסדת  יעקב  של  רעייתו  ברנדיס,  רחל 
ותא"ל )מיל'( יוסי קופרווסר, יו"ר הקרן, את המלגות 
לשישה סטודנטים מצטיינים - ארבעה גברים ושתי 
נשים, ששירתו ביחידה 8200, בחטיבת המחקר ובמחלקת ביטחון מידע 

באמ"ן. המלגה היא בגובה של 5,000 ש"ח לאדם. 
בו כל אחד קיבל את  האירוע היה מרגש מאוד לאור המצב המיוחד, 
המלגה בנפרד. כל הזוכים הצטיינו בעת שירותם הצבאי וכמובן הם גם 
סטודנטים מצטיינים בלימודיהם ונמצאו מתאימים לזכייה. הסטודנטים 
הזוכים נבחרו מתחומי לימוד שונים בהם מדעי המדינה, מזרח-תיכון 
ויחסים בינלאומיים, מדעי המוח, הנדסה תעשייה וניהול והנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה, ערבית והיסטוריה. במעמד האירוע סיפרו רחל ברנדיס 

ויוסי קופרווסר לכל אחד מהם על יעקב ברנדיס ועל מורשתו. 

יעקב ברנדיס, נפטר בינואר 2016 בהיותו בן 65. את מרבית שירותו בצה"ל 
עשה בזירה הטכנית/טכנולוגית בחטיבת המחקר באמ"ן, בה עסק בעיקר 
באיום הנשק הכימי ובפיתוחו במדינות האזור )בעיקר עיראק וסוריה(. 
במהלך שנות פעילותו בזירה תרם ברנדיס תרומה רבה לפיתוח הזירה 
ותרומה משמעותית לביטחון המדינה.  ולהצלחתה במילוי משימותיה, 
1995, ותעודות  על כך יעידו פרס ראמ"ן לחשיבה יוצרת בו זכה בשנת 
ההוקרה שקיבל מגורמי ביטחון בארץ ובחו"ל, כאות הערכה על שיתוף 
הפעולה המתמשך עימם. ברנדיס סיים את שירותו בצה"ל כראש הזירה 

)1998-1994(, ולאחר מכן עבד במשרד הביטחון.
הקרן הוקמה במל"מ ע"י המשפחה, ובראשה עומד תא"ל )מיל'( קופרוסר, 
פרופסור  יעקב,  רעייתו של  בה  וחברים  בעבר,  ראש חטיבת המחקר 
ונציב כבאות והצלה, ד"ר  ברנדיס, שמעון רומח, לשעבר בכיר בשב"כ, 
והחתום מטה. הקרן  יעקב עשני, לשעבר מדען בכיר במכון הביולוגי, 
נועדה להנציח את מלאכת חייו של ברנדיס, ולעודד את המשך הפעילות 
וההישגים בתחומי הלימוד והמחקר של תחומים אקדמיים המהווים חלק, 

או משיקים, לעשייה המודיעינית.
פסח מלובני

אל"מ יעקב ברנדיס
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תודתנו 
לשלמה גואטה, לאליענה דן, לאפרים הלוי, לגדי זהר, לזאב לכיש, 
לאפרים לפיד, לצבי מגן, לפסח מלובני, לניקול נגבי, לחזי סלע, לחיים 
סעדון, לרקפת פאר, לעידו פישר, ליוסי קופרווסר, לנתי קנטורוביץ, 

לנאוה רייך, לאופיר שהם, ולנעם שפירא על הסיוע 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

ת ו ח פ א ' צ

QQ  ,'לאל"מ ד' שנכנס לתפקיד מפקד יחידה 504 באמ"ן. אל"מ ד
גדל ביחידה וביצע בה את כל תפקידי הליבה בדרך לפיקוד עליה. 
ר' שסיים את תפקידו. בהצלחה  הוא קיבל את הפיקוד מאל"מ 

לשניהם.
QQ  תולדות במחקר  דרך  פורץ  מאמר  על  ברכות   - דגן  ליוסי 

הסיגינט בישראל. דגן יוצא יחידה 8200 וכיום קצין מורשת מתנדב 
https://www.ybz.org. בעמותת שמ-.2 להלן קישור למאמר: 

il/_Uploads/dbsArticles/dagan.pdf
QQ  ליוסי צרויה - ברכות על ספרו "ימים של תקווה". בתפקידיו

בעבר בכיר בשב"כ ובחטיבת המחקר באמ"ן.
QQ  לחן קמין - ברכות על מינויה למנכ"לית עמי"ט - עמותת יוצאי

יחידת 81, היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין. העמותה שמה 
לה למטרה להוות בית לבוגרים, לתרום להשכלתם ולהתפתחותם 
המקצועית, ולרתום אותם להמשך עשייה למען ההייטק והחברה 
העסקי  הפיתוח  את  קמין  ניהלה  הקודם  בתפקידה  בישראל. 

Tech 500 בחברת
QQ  מצטייני המודיעין,  מחיל  ונגדים  קצינים  קצינות,  לשמונה 

רמטכ"ל ביום העצמאות תשפ"א-2021 שקיבלו בטקס שהתקיים 
ב-4 באפריל 2021 אותות הצטיינות הרמטכ"ל ותעודות הצטיינות 
ומופת  דוגמה  היותם  ועל  ביחידותיהם  הבולטת  תרומתם  על 
כמפקדים בצה"ל. השמונה הם: קצין באגף המודיעין, רב-סרן 
אודי, קצין באגף המודיעין, רב-סרן אוריאל, סרן אור, נגדת באגף 
נגד  נוריאל  י' קצין באגף המודיעין, רב-סרן  המודיעין, רב-סמל 
באגף המודיעין, רב-סמל מתקדם עידן קצין באגף המודיעין, סרן 

יושי קצינה באגף המודיעין, סגן שולה. )המקור: אתר צה"ל(

יום ראשון 6.6.2021 שעה 17:00  •
   יוני 1967 - "ששת הימים" שלנו, 

 "אל-נכסה" )התבוסה( שלהם.
מרצים: פרופ' חגי ארליך, אוניברסיטת תל אביב, תא"ל 
)מיל'( ד"ר דני אשר, חוקר היסטוריה צבאית, המודיעין 

הצבאי )ביום חגו( לקראת מלחמת ששת הימים ובמהלכה.

יום ראשון 13.6.2021 שעה 17:00   •
40 שנה ל"מבצע אופרה" -    

השמדת הכור הגרעיני בעיראק.
מרצים: אל"מ )בדימוס( פסח מלובני וסא"ל )בדימוס(   

שמאי גולן.

יום ראשון  20.6.2021 שעה 17:00   •
לבנון בין מלחמות  

מרצים: פרופסור אייל זיסר ותא"ל )מיל'( יובל חלמיש.  

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

 טקס ההתייחדות השנתי
עם חללי קהילת המודיעין

 ראשי קהילת המודיעין מזמינים אתכם 
לטקס התייחדות עם זכרם של חללי הקהילה

 שייערך ביום שלישי 15 ביוני 2021 
בשעה 20:00 באתר ההנצחה בגלילות.
הכניסה לטקס בהתאם להנחיות הממשלה.

אירועים במל״מ בזום
שריינו ביומנכם

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(13 גיליון 64, סיון תשפ"א, מאי 2021
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