
איגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין )מל״מ( | אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה

גיליון מס' 65, אב תשפ"א, אוגוסט  2021 w w w . i n t e l l i g e n c e . o r g . i l

יאיר בן שלום, פתח את טקס  "אבנים מדברות" של  ציטוט זה משירו 
ההתייחדות שקיימה השנה, כמדי שנה, קהילת המודיעין, עם זכר יקיריה 

באתר ההנצחה בגלילות ביום שלישי, ה' בתמוז תשפ"א, 15 ביוני 2021. 
רב  נכי אמ"ן, שר הביטחון,  בני המשפחות השכולות,  בטקס השתתפו 
אלוף במילואים בנימין בני גנץ, ראש המטה הכללי, רב אלוף אביב כוכבי, 
ראש אגף המודיעין, האלוף תמיר הימן, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים 
מיוחדים, מר דוד ברנע, ראש שירות הביטחון הכללי, מר נדב ארגמן, קצין 
מודיעין ראשי, תת אלוף אבי קינן, מפקד חיל הגנת הגבולות, תת אלוף 
עמית ימין, סמנכ"ל משרד הביטחון וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת, 
מר אריה מועלם, יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר ומנכ"ל המל"מ, תא"ל )מיל'( 

דודו צור, קצינים בכירים בעבר ובהווה, חברי העמותה, פעילים וותיקים.
בשם המשפחות השכולות נשאה דברים טוראי א', בתו של סא"ל עמנואל 
מורנו ז"ל. מורנו נפל בסיומה של מלחמת לבנון השנייה, במהלך פעילות 
"עם  2006, עת שירת בסיירת מטכ"ל.  ב-19 באוגוסט  מבצעית חשאית 
או  לא שומעת  כלל  אני  לעיתים  יחד.  לחיות  לומדים  ואני  הזמן החלל 
מרגישה אותו ולעיתים חשה בו בעוצמה רבה. אם אצייר זאת - דמיינו לכם 
אדם המחובר לליבו בלון. לעיתים מרחף הבלון הרחק מעליו, מלא באוויר, 
ולעיתים נחלש הבלון ונחבט באדמה. ישנם פעמים מיוחדות שהבלון פותח 

את דלתות הלב ומתיישב שם, מפזר חמימות אל חדרים 
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המשך בעמוד 2

דבר העורכת

קוראים יקרים,

העירונית  מהספרייה  שאלתי  בילדותי 
בשם  ישן  ספר  בלוד  מס  דני  ע"ש 
רייכמן.  "פתגמים בחרוזים" מאת חנניה 
אחת הפנינים נשארה חקוקה בזיכרוני: 
דקות  חמש   / הדעת  מעץ  אכלה  "חווה 
לפני אדם / ועד היום אישה יודעת / תמיד הכול יותר מוקדם". 
כמובן זו קלישאה ואולי הגזמה. ובכל זאת יש כנראה הבדל 
בין נשים וגברים באשר לתפיסת הידע, לשימורו, ולשימושו. 
בדורות קודמים השתמשו בכישורי נשים, בדרך כלל, לסייע 
כ"פקידות". זה כבר לא כך. היכן שגדלתי, בחטיבת המחקר 
באמ"ן, היו כבר נשים צעירות ראשות מדורים: מנהלות שהיו 
אחראיות הן על עיבוד המידע המודיעיני וניתוחו והן על הצגתו 
בכתב ובעל פה לדרגים ממונים. מעל אלה עדיין הייתה שרויה 
זכו אז  זכוכית". רק מעטות באמ"ן, במוסד, בשב"כ  "תקרת 

להגיע לעמדות של ניהול, פיקוד, ואחריות־על. 
בקהילת  כולל  רבים  במרחבים  השתנה  העולם  בינתיים 
"לראשונה בצה"ל: אישה  המודיעין. השבוע בישרה כותרת: 
ג' צפויה לעלות  8200. סא"ל  יחידה  תמונה לסגנית מפקד 
לדרגת אל"מ ולהתמנות לסגנית המפקד, אחראית על תחום 
הדיגיטל." ובהמשך הידיעה: "בשנים האחרונות נרשמה עלייה 
בין אלה  במספר הנשים שהועלו בדרגות באגף המודיעין. 
שהועלו – אל”מ ר', ראש מערך ביטחון מידע, אל"מ נ', קמ"נית 
פיקוד מרכז... ". אחת מהן אף זכתה לשאת דברים מרגשים 
בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל. תקצר היריעה מלמנות את 
הבכירות הנוספות המכהנות כיום בצה"ל ובזרועות המודיעין. 
הן חלק ממהפכה מקפת שעוברת במחוזותינו. טוב שאכלנו 

מאותו תפוח, ומצדדים אחרים שלו... 

פעילות  על  לקרוא  תוכלו  מל"מ"  "רואים  של  זה  בגיליון 
ההנצחה והנחלת המורשת של המל"מ כולל טקס ההתייחדות 
עם חללי קהילת המודיעין שנערך באתר ההנצחה בגלילות, 
על השידורים המקוונים בזום שקיימנו בנושאים שונים, על 
מכוני המחקר והמורשת ועל פעילות העמותות. מאחלת לכולנו 

בריאות איתנה וקיץ רגוע ומהנה.

 קריאה נעימה,
יוכי ארליך

"צעד אחר צעד במסע הנצחי של העם, בגאון, בחיל וברעד.
נזכור, נזכור את כולם.

פנים, מועדים, מקומות ושמות, יש כל כך הרבה שמות.
נרות נדלקים, מאירים, מזהירים ויש סיפורים, סיפורים...

אבנים מדברות – על הדרך, על גבורה, על שירות ועל ערך.
 ואומה שכואבת, שותקת מאוד, 
ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד."
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באתר ההנצחה בגלילות
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טלטלות קשות,  חווה  העם שלנו  בתקופה האחרונה  נסתרים. 
מחלוקות ומשברי אמון, התפרעויות והפרות של איזונים עדינים. 
שיח אלים החל להישמע כשיח לגיטימי. אנחנו האויב הגדול ביותר 
של עצמנו, אפשר להרוס במו ידנו את שעמלנו 73 שנה להקים. 
ואפשר גם אחרת. לכל אחד מאתנו יש את הכוח לשנות, בייחוד 
אנחנו המשפחות השכולות שיקיריהן נפלו חלל על קדושת הארץ 
הזאת, בכוחנו למלא את החללים בעם ובחברה, הרי אנו יודעים 
להתמודד עם חוסר. כוחנו באחדותנו". א' התגייסה לצה"ל בשנה 

האחרונה ומשרתת ביחידה הטכנולוגית באגף המודיעין.
שר הביטחון, גנץ, אמר בדבריו לבני המשפחות: "'חיילים אלמונים 
הננו' כתב אברהם )יאיר( שטרן, מפקד הלח"י. דומה כי אף שלא 
בהכרח כיוון לכך, תיאר בדבריו את אנשי מערך המודיעין שגבורת 
רבים מהם נותרת אפלה. כמו הצדיקים הנותנים צדקה בסתר, כך 

אנשי המודיעין פועלים ללא קרדיט.
לעיתים גם הקרובים ביותר אינם יודעים דבר אודות השירות של 
והשם,  ובמותם. הפעילות הזו, נעדרת הפנים  יקיריהם בחייהם 
נצחית.  ודאות  באי  יקרות,  שכולות  משפחות  אתכן,  מותירה 
ההקרבה הנדרשת אין דומה לה, וכך גם אומץ הלב." בשם המל"מ 
בעבר  ים, אשר שרת  מודיעין  גמלאי  מלכין,  מוטי  מר  זר  הניח 
ביחידה 8200. מלכין מתנדב במערך ההדרכה של המרכז למורשת 
שנים  מזה  המודיעין 
רבות, ועוסק בהנצחת 
קהילת  חללי  מורשת 

המודיעין.

מדור נפגעים חמ"ן

בחירות למוסדות עמותת המרכז למורשת המודיעין
בהתאם לתקנון העמותה, המרכז למורשת המודיעין נערך לקיום בחירות למוסדותיה 
יו"ר העמותה, חברי הוועד המנהל, ראש ועדת ביקורת וחברי  במסגרתם ייבחרו: 
לוועד המנהל.  נציגיהם  בני המשפחות השכולות את  יבחרו  כן  ביקורת.  ועדת 
מוסדות העמותה המכהנים כיום יסיימו את תפקידם ב-31 בדצמבר 2021. נבחרי 

המוסדות החדשים ייכנסו לתפקידם החל מ-1 בינואר 2022. 

בימים אלה הופץ מידע רלוונטי לחברי העמותה בנוגע להליך הבחירות. עיקריו:
ועדת הבחירות תקבל הצעות מועמדים עד 13 בספטמבר 2021.  .1

חברי העמותה יקבלו רשימת מועמדים לבחירה עד סוף ספטמבר 2021, ויעבירו   .2
את בחירתם עד 31 באוקטובר 2021.

ועדת הבחירות תודיע על תוצאות הבחירות עד 14 בנובמבר 2021.  .3

אנו פונים אליכם לממש את זכותכם כחברי המל"מ וכבני משפחת קהילת המודיעין 
בהווה ובעבר, ולקחת חלק בחיזוק הקשר והמחויבות של כולנו למפעל ההנצחה 

והמורשת של קהילת המודיעין לדורותיה. 

קרן קדושי קהיר מוקירה את 
פעילות ההנצחה

2021, קיימה הקרן להנצחת  29 ביוני  ביום שלישי, י"ט בתמוז תשפ"א, 
קדושי קהיר טקס במל"מ ובו העניקה תעודת הוקרה ומלגה. פתחו את 
האירוע תא"ל )מיל'( דודו צור, מנכ"ל המל"מ ואחריו פרופ' נחם אילן, ראש 
הקרן. הגב' עידית בדיחי, גמלאית המשטרה, קיבלה תעודת הוקרה על 
עבודתה המסורה, המקצועית והרגישה. במשך שנים כצלמת וכעורכת 
סרטים, ובשל הקשב הפנימי העמוק שלה, הצליחה הגב' בדיחי לתעד את 
סיפור חייהם של נידוני קהיר ואת תובנותיהם ולקרבם לציבור הרחב. את 
המלגה קיבלה הגב' ַהֵּלל אזולאי, בוגרת אולפנת 'נוה חנה' באלון שבות, 
שכתבה בהיותה תלמידת תיכון עבודת גמר שכותרתה "האם קיים חוט 
מקשר בין פרשת טוביאנסקי לפרשת העסק הביש, ומהו?". ד"ר מרים 
וייטמן, המשמשת בין שאר תפקידיה גם הרכזת הארצית של עבודות 
הגמר, הנחתה את התלמידה בכתיבה, והיא שיתפה את הנוכחים ברשמיה 
ובתובנותיה מתהליך העבודה של אזולאי. הזוכות סיפרו כל אחת בדרכה 
כיצד חוו את עבודותיהן וכיצד נקשרו לפרשת 'העסק הביש', לגיבוריו 
וללקחיו. באירוע נכחו, לצד הזוכות ובני משפחותיהן, גם אחדים מחברי 

הנהלת הקרן ואל"מ )בדימוס( יגאל סימון, ראש ועדת הקרנות במל"מ.

נחם אילן

 מימין: נחם אילן, הלל אזולאי, אלה שושנה ודודו צור
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הניסיון לתאר את פעילותו של המודיעין הצבאי במלחמת ששת  את 
הימים, צריך להתחיל בתיאור המצב והפעילות ב"עשור השקט" שקדם 
למלחמה. אירועי "רותם" בפברואר מרץ 1960, במהלכם נכנס הצבא המצרי 
לקדמת סיני מבלי שבצה"ל התקבלה התרעה, הצביעו על חולשת המערך. 
לפיכך, הלקחים שהופקו בצד החידושים והפיתוחים הטכנולוגים הביאו 
)יומינט(  אנוש  ממודיעין ממקורות  להסטת המאמץ האיסופי המרכזי 
)סיגינט(. במקביל, התפתח מאמץ  למודיעין המופק מאותות תקשורת 
חשוב של היחידה למבצעים מיוחדים )מ"מ(, שהבשיל ליכולת הפקה של 
סיגינט אקטיבי. על הנעשה השפיעה קליטתה בצבאות מצרים וסוריה, 
של הדוקטרינה הצבאית הסובייטית שלוותה בהגעתו של אמל"ח מזרחי 
שכלל טנקי T /5-54, טילי קרקע אוויר )טק"א(, וטילים נגד טנקים )טנ"ט(. 
והתכנונים  המודיעין הצבאי התרכז באותה עת במעקב אחר הכוחות 
הערכת  ובעיראק.  בירדן  בסוריה,  במצרים,   – וההתקפיים  ההגנתיים 
המודיעין לשנת 1965 הייתה: לא תפרוץ מלחמה בעתיד הקרוב, הסיבה 

המרכזית – המצרים שקועים בבוץ בתימן.
כהכנה למלחמת 1967 התמקדה הפעילות המודיעינית במחלקת המחקר 
ובמחלקות המודיעין בפיקודים המרחביים במעקב אחר סדר כוחות )סד"כ(, 
דוקטרינה )תו"ל( ותכנונים אופרטיביים. מודיעין השטח חיפש מעברים 
)אמל"ח(  והמודיעין הטכנולוגי מיפה אמצעי לחימה  ואוגפים,  עוקפים 
ואב"כ. המודיעין המדיני  ממזרח אירופה, אמל"ח מערבי, טנ"ט, טילים, 
ועקב אחר המפקדה הערבית  והמעצמות  ערבי  חקר את המעגל הבין 
המשותפת, הליגה ערבית, בריתות וחוזים, התערבות כוחות משלוח ממעגל 

שני ועמדת המעצמות.
ההכנות לקראת המלחמה בפיקודים כללו: בדרום - מעקב אחר כניסת 
צבא מצרים וסילוק האו"ם, התבצרות, עבירות, צירים עוקפים; במרכז - 
תיק ירושלים, הר הצופים, עתודות הצבא העבר-ירדני; ובצפון מול החזית 

הסורית - עליות לרמה, התבצרות, ארטילריה וכל הנעשה בדמשק. הכנות 
ההכנות  הים.  ובחיל  האוויר  בחיל  המודיעין  במערכי  גם  נעשו  דומות 
למלחמה התבצעו במערך הסיגינט עם קידום בסיסים ופריסת מערכות. 
והמשיך לסייר מהאוויר  ביכולת הצילום האווירי  מערך החוזי השתפר 
ונפרסו רשתות סוכנים  ביומינט הופעלו סוכני צמרת  בקרבת הקווים. 
באזורי לחימה צפויים. במערך הטכנולוגי של המודיעין הצבאי הביאו 
יכולות באמצעות פעילות  לפריצות דרך משמעותיות. זאת בצד שיפור 
מבצעים  של  לסדרה   1967-1963 בשנים  שהביאו  במסוקים,  מיוחדת 

ובעקבותיהם להצלחות ולעיטורים.
נאסף   – בדרום  השדה.  במודיעין  המאמץ  התרכז  המלחמה  במהלך 
מודיעין על היערכות והתבצרות צבא מצרים בסיני, נבדקו צירי חדירה 
להתקפה וסופק מודיעין לשלוש אוגדות תוקפות במקביל. במרכז - עקבו 
אחר פריסת צבא ירדן, בעיקר בכל הקשור להר הצופים והעיר העתיקה 
בירושלים. ובצפון - עקבו אחר פריסת צבא סוריה בגולן, איתרו צירי עלייה 
ותיארו את הפריסה ההגנתית. המודיעין הצבאי על מערכיו השונים מיצה 
בהצלחה את יכולותיו, לפני ובעת המלחמה. לא בכדי הפך יומה הראשון 

של המלחמה ליומו של חיל המודיעין.

המודיעין הצבאי לקראת המלחמה ובמהלכה
תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר, היסטוריון חוקר צבאות ערב

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

'זומלמ' – המל"מ מנחיל את מורשת קהילת המודיעין 
וערכיה לקהל הרחב 

המל"מ ממשיך בכל יום ראשון לקיים שידורים מקוונים, רובם 
בשיתוף אתר מ.ת.ג )מחברים תוכן לגמלאים(. מספרם הרב של 
המשתתפים, אלפי אנשים בכל חודש, מעיד על תרומת הפרויקט 
להנחלת מורשת קהילת המודיעין וערכיה לציבור הרחב, ושיתופו 

בנושאים הנוגעים לסדר יומה של קהילת המודיעין. להלן נביא 
תמצית השידורים המקוונים שקיימנו בתקופה האחרונה. ניתן 
ובקבוצת הפייסבוק של מ.ת.ג.  לצפות בהם באתר האינטרנט 

www.facebook.com/metegisrael

ראש אמן אהרן יריב וקציני מודיעין במלחמת ששת הימים )צילום: דובר צה"ל(

יוני 1967 – 'ששת הימים' שלנו 'אל-נכסה' )התבוסה( שלהם
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מה עשתה מלחמת ששת הימים לתולדות ישראל – על כך נכתב רבות. 
וחברתי.  נכנסה למלחמה לאחר שנות משבר מנהיגותי, כלכלי  ישראל 
גם  יצאה נשכרת, אך  יצאה ממנה מעצמה בעיני עצמה. היא אכן  היא 
בפי שכנינו הערבים  ועדיין משלמת.  זה,  ניצחונה  על  שילמה מחירים 
הייתה המלחמה ההיא "אל-נכסה", התבוסה. הם שילמו עליה כפל כפליים.
הפרק ההיסטורי בתולדות דוברי הערבית שקדם למלחמה הוגדר כ"מהפכת 
הציפיות העולות". בעיני רבים עלו הערבים בדור ההוא במעלה מהפכני אל 

מחר של עוצמה וכבוד. הם ביקשו ליצור חברה חדשה, חילונית-לאומית. 
אדם חדש. בנו תשתיות מבוססות על רציונליזם ומדע. חלמו ליצור חברה 
סוציאליסטית מונהגת ומתוכננת. נתמכו היטב על ידי מעצמת-על, וכבשו 
מקום של כבוד במשפחת העמים ובמוסדותיה הבינלאומיים. היו בדרכם 
מלוכניים,  "ריאקציונרים",  משטרים   – מכשלות  גם  הערבים  של  זאת 
שבטיים כאילו עיכבו את המהפכה האחדותית. גם קיומה של ישראל נתפס 
והוא יסולק. שלל הציפיות היו ממוקדות  כמכשול מתריס שיש לסלקו, 
בדמותו של מנהיג–על. גמאל עבד אל-נאצר לא גמגם. חזותו הבוטחת 

הייתה לבני הדור ההוא ערובה לניצחון. כל זה התנפץ עם התבוסה. 
נאצר נגרר למלחמה ושילם על כך בבריאותו ובחייו )1970(. מאז קרסו 
כמעט כל הציפיות. משטרים רודניים – שושלתיים עלו ושרדו כארבעים 
שנה, עד "האביב הערבי" )בהכללה(. השליטים דיברו במונחים של ערביות, 
אך בפועל ביצרו את הנפרדות. תחת הערביות החילונית התעורר מחדש 
האסלאם הפוליטי, והוא מחפש את האתמול. מדינות ראשיות התפוררו. 
המלוכניות.  השבטיות,  ה"ריאקציוניות".  דווקא  היו  ששרדו  אלה  רוב 
)וישראל( הן  "מדינות הפריפריה" הלא ערביות של אז, איראן, תורכיה 

מוקדי הכוח במזה"ת של היום. "עולם ערבי" - ספק אם אכן עוד קיים. 
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 קמ"ן פיקוד דרום סא"ל יהושע שגיא, אלוף הפיקוד האלוף שייקה גביש 
במלחמה עם האוגדות המבקיעות

תבוסת 1967: "אל-נכסה" - פרשת המים בתולדות הערבים  
פרופ' חגי ארליך, היסטוריון של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת ת"א

www.facebook.com/ehud.shapira/videos/4416806425010801 לצפייה בהרצאות הכנסו קבוצת הפייסבוק של מ.ת.ג

המשבר הכלכלי באיראן התעצם בעקבות החלטת נשיא ארה"ב, דונלד 
טראמפ, במאי 2018 לפרוש מהסכם הגרעין שנחתם ע"י המעצמות בקיץ 
2015 ולהחזיר את הסנקציות הכלכליות. המשבר בא לידי ביטוי, בין היתר, 
ובמשבר אבטלה, בעיקר בקרב הצעירים. המצוקות  גבוהה  באינפלציה 
הכלכליות מזינות בשנים האחרונות את המחאה העממית ומחריפות את 
הפער בין המשטר לבין הציבור האיראני, ובמיוחד הדור הצעיר. בשונה 
מתנועת המחאה, שפרצה באיראן בעקבות הבחירות לנשיאות בקיץ 2009, 
גלי המחאה בשנים האחרונות מתאפיינים בהשתתפות פעילה של צעירים 
מהשכבות הנמוכות בחברה האיראנית, שנחשבו בעבר לתומכיו המובהקים 
של המשטר. עם זאת, חרף המצוקות הכלכליות והחברתיות והביקורת 
הציבורית הגוברת, המשטר האיראני עודנו נהנה מכמה עוצמות משמעותיות 
המונעות – לפחות בשלב זה – שינוי פוליטי. יש לציין בהקשר זה, בין היתר, 
יעילים, את התמיכה  יכולתו של המשטר להשתמש באמצעי דיכוי  את 
הנמשכת במשטר מצד מגזרים מסוימים בחברה האיראנית התלויים בו 
או נהנים ממערך התמיכה הסוציאלית שהוא מספק, ואת החשש בקרב 
הציבור משינוי פוליטי אלים, שעלול להוביל לכאוס, בדומה להתפתחויות 

ת  ו נ מדי בכמה 
בעשור  ערביות 
האחרון. גם בקרב 
שאינם  אזרחים, 
במשטר,  תומכים 
שמא  חשש  ניכר 
למשטר  החלופה 

הנוכחי עלולה להיות גרועה אף יותר. 
אשר לפיתוח היכולת הצבאית הגרעינית באיראן, לאחר שזו החלה בקיץ 
הנוכחי  הסטטוס  כי  יצוין  הגרעין.  להסכם  ממחויבויותיה  לסגת   2019
של תוכנית הגרעין מדאיג מאוד. זוהי הסיבה המרכזית להכרת הממשל 
ולהגיע  האמריקאי בצורך "להחזיר את תיק הגרעין האיראני לקופסה", 
להסכמות עם איראן על חזרה הדדית להסכם הגרעין המקורי מ-2015. 
נקודות מחלוקת משמעותיות נותרו במו"מ המתנהל בשבועות האחרונים 
יידרש  איראן  מנהיג  כי  ונראה,  בווינה,  מעצמות  ובין  איראן  נציגי  בין 

בשבועות הקרובים להכרעה סופית בנוגע להסכם הגרעין. 

איראן בפתח תקופה חדשה?
INSS ד"ר רז צימט, מומחה לאיראן, חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי

www.facebook.com/ehud.shapira/videos/552343042464401 :הקלטת ההרצאה בקבוצת הפייסבוק של מ.ת.ג

השבעת הנשיא הנבחר ראיסי בטהרן )הטלביזיה האיראנית(
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מבצע של"ג מצא את לבנון באחת משעותיה הקשות. במדינה השתוללה 
הלבנונית  המדינה  לקריסת  שהביאה  מדם  עקובה  אזרחים  מלחמת 
וקודם  לבנון,  סיפורה של  הרי  היה חדש.  לא  זו  ומוסדותיה. במלחמה 
להקמתה, סיפורו של הר הלבנון, מקום המולדת של הרעיון הלבנוני, 
לאורך אלף השנה האחרונות, הוא סיפור של מאבק מתמשך בין עדות 
ובין משפחות נכבדים השולטות בעדות אלו, בינן לבין עצמן בתוככי כל 

עדה, וכולן יחד כנגד העדות האחרות.
1975 על רקע דרישתם של המוסלמים  מלחמת האזרחים פרצה בשנת 
ושל הדרוזים לייצוג מוגדל ולהשפעה במערכת הפוליטית בלבנון. אך עד 
מהרה נשאבו למאבק הפלסטינים, שהפכו בהנהגת יאסר ערפאת לשחקן 
ציר מרכזי במאבק, אך גם סוריה ומאוחר יותר ישראל. זו האחרונה נכנסה 
ללבנון ביוני 1982 במטרה לפגוע בתשתית הטרור שהקים אש"פ במדינה 
זו ואף לחסלה, ובכך להביא שקט לצפון. אבל מטרה נוספת הייתה להביא 
ג'ומייל, מנהיג ה"כוחות  לכינונו של סדר חדש בלבנון במסגרתו בשיר 
הלבנונים" )המיליציה הצבאית של הפלנגות( יהפוך לנשיא המדינה, ינתקה 

מסוריה ויחתום על הסכם שלום 
מהרה  שעד  אלא  ישראל.  עם 
שקעה ישראל בביצה הלבנונית, 
שבעת הבטחות ואכזבות ונאלצה 
להסיג את כוחותיה מלבנון בלא 
הסכם  בלא  וחומר  קל  תמורה, 

שלום.
מאז עברו מים רבים בנהר הליטני. 

המלחמה הגיעה לסיומה, והמדינה הלכה והשתקמה. כוחות הכיבוש הסורים 
עזבו את אדמתה, וכך גם אש"ף. אבל את אלו החליף ארגון חיזבאללה, 
מאחוריו איראן, שדרדר את המדינה למלחמת לבנון השנייה שהכתה קשה 
בארגון ובתומכיו. אבל לבנון שיצאה ממלחמת האזרחים נותרה עם אותן 
בעיות יסוד: עדתיות ומשפחתיות המולידים פילוג ופיצול פנימי, ולצד זאת 
מערכת פוליטית רקובה ומושחתת. כל אלו הביאו אותה בשנים האחרונות 

למשבר פוליטי וכלכלי, המאיים להביא לקריסתה מחדש.

התקופה שקדמה למלחמה הייתה תקופה רוויית מבצעים של חטיבת 
הצנחנים 35, לצד חטיבת גולני, לנוכח התגברות הפיגועים ואירועי הירי 
מלבנון בעקבות התבססות גורמי הפת"ח בלבנון. החטיבה החלה בהכנות 
ולימוד השטח  אימונים  כולל  גדול,  צבאי  לקראת אפשרות של מהלך 
והאויב. לאחר שאושרה לחטיבה בשנת 1981 תוכנית הגעה מהים, החלו 
וסירות הגומי של חיל הים בדרום.  אימוני הנחיתה באמצעות הנחתות 
חטיבה 35 בפיקודו של אל"מ יורם יאיר )ייה( פעלה ככוח הקדמי של פיקוד 
הצפון בגזרה המערבית של לבנון תחת פיקודו של תא"ל עמוס ירון מפקד 
אוגדה 96. בשעות הלילה של מוצאי שבת ה-5 ביוני 1982 יצאו הכוחות 
על הנחתות של חיל הים מחוף זיקים בדרום כדי להגיע בערב ה-6 ביוני 
1982 לחוף הנחיתה בצפון. המלחמה ארכה כשבוע עד להפסקת האש 
הראשונה. לאחריה, התקדמו כוחות החטיבה יומיים נוספים והתייצבו על 
כביש ביירות-דמשק ובביירות המזרחית. ביום 16 בספטמבר 1982 הושלם 
כיבוש השכונות בדרום ביירות ובחלקה המערבי של העיר. עד יוני 1985 
שהו כוחות החטיבה בלבנון לסירוגין. ב-6 ביוני 1985 בוצעה הנסיגה מקו 
האוואלי דרומה לגבול הבינלאומי והוקם בדרום לבנון "אזור הביטחון", עד 

לנסיגת צה"ל מלבנון במאי 2000. 
החטיבה פעלה במתארי קרב שונים בשטחים פתוחים ובנויים, בציר הררי 
מורכב, ולחמה מול מחבלים, סורים ואוכלוסייה אזרחית. היא הגיעה ראשונה 
לחבירה עם מפקדי המובלעת הנוצרית בצפון, תוך כדי ביצוע מהלך מפתיע, 
בלתי צפוי שתוכנן בשטח, תנועה בציר אוגף, ציר "תגהוצת" שיצא מדמור 

מזרחה לכיוון העיירה קבר שמון, 
ואגף את המערך הסורי והמחבלים 
החוף  ציר  לאורך  פרוסים  שהיו 
הביא  זה  מהלך  ביירות.  בואכה 
ולנו  המערבית  בגזרה  להכרעה 
ראשונים  להגיע  ההזדמנות  את 

לביירות.
ובנימה אישית - מלחמת "שלום 
המלחמה  עבורי  הייתה  הגליל" 
וכקצין בצה"ל,  הראשונה כחייל 

חוויה מעצבת שהשפיעה עלי בהמשך דרכי בצה"ל בכלל ובחיל המודיעין 
בפרט, עד לתפקידי האחרון כקצין מודיעין ראשי )קמנ"ר(. באותה עת 
35 כבר כשנתיים, כך שהגעתי למלחמה כקמ"ן  שימשתי כקמ"ן חטיבה 
לסיפור הצלחה  להיות שותף  הזכות  בידי  נפלה  ובקיא.  מנוסה,  ותיק, 
שהחל בסטי"ל החפ"ק בים, דרך סירות הגומי של השייטת והשיט בנחתות, 
הנחיתה בחוף אוואלי מצפון לצידון, המשכו בתנועה רגלית ארוכה של 70 
ק"מ, עד להגעה לארמון הנשיאות בבעבדא לאחר שבוע ימים, ולחבירה עם 
המובלעת הנוצרית בפאתי ביירות. זכיתי לעבוד במחיצתם של מפקדים 
מעולים, בעלי ניסיון מבצעי עשיר, שנחנו ביוזמה ובהבנה מבצעית. כקמ"ן, 
הדבר מאפשר גם לתת מעצמך וגם ללמוד מניסיונם של האחרים ועל כך 

תודתי לייה המח"ט, למפקדי הכוחות ולחבריי במטה החטיבה.

לבנון בין מלחמות: 2021-1982
פרופ' אייל זיסר, מומחה לסוריה וללבנון, אוניברסיטת ת"א 

מלחמת של"ג – סיפורו האישי של קמ"ן חטיבת הצנחנים 35
תא"ל )מיל'( יובל חלמיש, בעבר קצין מודיעין ראשי 

להבות בביירות )צילום: רויטרס(

הכוחות בדרכם אל חוף הנחיתה בלבנון

www.facebook.com/groups/meteg/posts/947464046044711 ניתן לצפות בהרצאות בקבוצת הפייסבוק של מ.ת.ג
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התקריות האלימות בין אזרחי המדינה, ערבים ויהודים במאי האחרון, היו 
חסרות תקדים בהיקפן. בדומה לאירועי אוקטובר 2000, ועוד קודם לכן – 
באירועי "יום האדמה" בשנת 1976 – יצאו בני החברה הערבית למחאות 
אלימות בהיקף ארצי. התזמון של אירועי מאי האחרון עם העימות הצבאי 
בין ישראל לחמאס )מבצע "שומר החומות"( עשוי להוביל למחשבה כי 
ביסוד האירועים הללו עומד מרכיב לאומי ודתי, וכי בדומה לאירועי השנים 

1976 ו-2000 הקו הירוק היטשטש ואולי אף נמחק כליל.
אלא שבניגוד גמור לאווירה הפוליטית והלאומית הטעונה של שנות ה-80 
ושנות ה-90, שהוזנה מההזדהות של הציבור הערבי בתוך "הקו הירוק" 
עם המאבק של אש"פ והרשות הפלסטינית להקמת מדינה פלסטינית 
הולכת  האחרון  שבעשור  הרי  עזה,  ורצועת  המערבית  הגדה  בשטחי 
דווקא הזיקה האזרחית של הציבור הערבי למדינה. תהליך  ומתחזקת 
בציבור  המתחוללות  וחברתיות  פוליטיות  התפתחויות  מכמה  מוזן  זה 
הערבי בשנים האחרונות. העלייה המתמשכת ברמת החיים והמאמצים 
לרקום שותפות פוליטית בין מפלגות ערביות למפלגות היהודיות; המשבר 
המתמשך בתנועה הלאומית הפלסטינית בעקבות הפיצול הפוליטי בין 
הרשות הפלסטינית בגדה המערבית לחמאס ברצועת עזה; ויותר מכול, 
קריסת המרחב הערבי בעקבות 
אירועי "האביב הערבי" בראשית 
העשור האחרון. כל התהליכים 
רבים  הובילו  במשולב  הללו 
מחדש  לבחון  הערבי  בציבור 
את מהות יחסיהם עם "המדינה 
הזיקה  ולחיזוק  הישראלית", 
הזהות  כלפיה.  האזרחית 
הזהות  הפלסטינית,  הלאומית 
והזהות  הערבית,  האתנית 

של  העולם  תפיסת  בעיצוב  חשוב  תפקיד  למלא  ממשיכות  הדתית 
האזרחים הערבים, אולם משקלו של המרכיב האזרחי הישראלי הולך 

ונעשה דומיננטי היום יותר מבעבר. 
ההסבר לפרץ האלימות באירועי מאי טמון אפוא בגורמים חברתיים וכלכליים, 
ובתסכול הגואה של צעירים ערבים אשר אינם מוצאים את דרכם להשתלב 
ההשכלה  במערכת  והן  התעסוקה  בשוק  הן  הישראלית,  החברה  בתוך 
הגבוהה, ומוצאים מזור למצוקתם באמצעות התחברות לגורמי סיכון בחברה 
הערבית. תופעת האלימות והפשיעה שגבתה את חייהם של יותר מ-1,500 
אזרחים ערבים משנת 2000 ועד היום יצרה אנרכיה ברחוב הערבי. באווירה 
כזו, די היה בניצוץ בעל משמעות לאומית ודתית, כדוגמת מסגד אל-אקצא, 
על-מנת לגרום לרחוב "להשתלט על הרחוב". אלא שבאותה המהירות שבה 
פרצו האירועים האלימים )במיוחד בערים המעורבות(, קמו גורמים מקומיים 
ערבים ויהודים אשר מיהרו לפעול לאיחוי הקרע. במישור הפוליטי, לא חלף 
זמן קצר משוך הקרבות בין ישראל לחמאס, ומפלגה ערבית – הרשימה 
הערבית המאוחדת – הצטרפה לקואליציה הממשלתית, לראשונה מקום 
המדינה. זוהי עדות נוספת להתחזקות מגמת ההשתלבות של הציבור הערבי 

בחברה הישראלית הרחבה.

ערבים במדינה יהודית: דפוסי מאבק משתנים
ד"ר אריק רודניצקי, מרכז דיין אוניברסיטת ת"א

www.facebook.com/ehud.shapira/videos/504802424106831 ניתן לצפות בהרצאה בקבוצת הפייסבוק של מ.ת.ג 

)AFP ערביי ישראל מוחים )צילום: אימג'בנק

הנהלת המל"מ וחברי העמותה 
הרצוג,  יצחק  את  מברכים 
ה-11 של מדינת  הנשיא 
ישראל, ומאחלים לו הצלחה 

רבה בתפקידו.
אנו מציינים בגאווה כי הנשיא 
הרצוג ורעייתו מיכל הם בוגרי 
8200, והוא בנו של ראש אמ"ן 

אלוף חיים הרצוג ז"ל.

ד"ר אייל חולתא ימונה לתפקיד 
היועץ לביטחון לאומי וראש 

המטה לביטחון לאומי.
חולתא כיהן בשורה של תפקידים 
בכירים במוסד, בהם ראש האגף 
לתכנון אסטרטגי ומדיניות וראש 

אגף הטכנולוגיה. 
הוא יחליף את מאיר בן שבת שיסיים את תפקידו בסוף 

אוגוסט בתום חפיפה מסודרת. בהצלחה!
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המל"מ מציין 45 שנה ל"מבצע יונתן"
שהתקיימו  ומורשת  הנצחה  של  פעילויות  במספר  השתלב  המל"מ 
בני הערובה באנטבה  יונתן", שחרור  ל"מבצע  45 שנה  לציון  לאחרונה 
באוגנדה. ביניהם התקיים במרכז פרס לשלום ולחדשנות ב-29 ביוני 2021 
מפגש מרתק בהנחיית ראש המכון למורשת במל"מ תא"ל )מיל'( רון כתרי 
עם האנשים שהיו מעורבים באופן ישיר בתכנון ובביצוע המבצע המסוכן 
והנועז. האירוע שודר בזום וניתן לצפות בו באתר הפייסבוק של מרכז פרס - 

.www.facebook.com/PeresCenter/videos/398929271649094
המל"מ ייחד את המפגש המקוון בזום של יום ראשון ה-4 ביולי 2021 )עם 
)בדימוס( אמנון בירן, שהיה קצין המודיעין  מ.ת.ג( להרצאתו של אל"מ 
וצנחנים ראשי, והופקד על המודיעין במבצע בזמן  במפקדת קצין חי"ר 

אמת. להלן תמצית מדבריו: 
1976 יצאה מנתב"ג לפריז טיסת אייר פראנס. לאחר נחיתת  ב-27 ביוני 
250 נוסעיה ע"י ארבעה מחבלים, שניים גרמנים  ביניים באתונה נחטפו 
ושניים פלסטינים, אנשי החזית העממית לשחרור פלסטין של ודיע חדאד, 
שהנחיתו את המטוס באנטבה. שם חברו לחוטפים שבעה פלסטינים 
לשחרור  מפורטת  דרישה  ובו  אולטימטום  פרסמו  החוטפים  נוספים. 
מחבלים מרביתם בישראל, חלקם במדינות נוספות. ב-29 ביוני הפרידו 
כ-50  בני הערובה הישראלים לאחרים. למחרת שוחררו  בין  החוטפים 
הביטחון  לגורמי  שמסרו  המידע  לפריז.  שהוטסו  הזרים  מבין  נוסעים 
הצרפתיים הועבר לישראל. בשלב זה התברר כי בכוונת החוטפים לשחרר 

את הזרים וכי שליט אוגנדה משתף איתם פעולה.
פה אחד לשחרר  זה החלטה  קיבלה בשלב  ישראל  למרות שממשלת 
הביטחון שמעון  ביקש שר  הערובה,  בני  כל  תמורת שחרור  האסירים 
פרס לבחון חלופות מבצעיות לשחרורם. בישיבה זו העלה דן שומרון )אז 
– קצח"ר( רעיון מבצעי לשלוח כוח  וחי"ר ראשי  בתפקיד קצין צנחנים 
צבאי משמעותי, הכולל גם רכבים משוריינים, על מנת להשתלט על כל 
שדה התעופה, להתמודד עם כל כוח צבאי אוגנדי שיידרש, ולהחזיר את 

כל החטופים ארצה. בסיום הפגישה הוטל על שומרון לבצע את המבצע 
בהתאם להצעתו. לבקשתו אושרה השתתפות כוחות מהצנחנים ומחטיבת 
גולני במבצע, ומייד נכנסה מפקדת מקחצ"ר לנוהל הקרב. באותה עת ריכז 
את כל נושאי המודיעין אל"מ אהוד ברק. לאחר שנשלח לעמוד בראש 
צוות מיוחד שטס לקניה לסגור גיבוי לוגיסטי רחב היקף למבצע )כולל 
אופציית תדלוק, הנחתת בית-חולים שדה ועוד(, מונה אמנון בירן להיות 
קמ"ן המבצע. עתה נדרש בירן להתעדכן בכל החומר המודיעיני הרלוונטי 

למבצע ולתת מענה מבצעי לשאלות כמו: 
מה  דולקות.  התאורה  מערכות  כאשר  לנחיתה  הסיכויים  מה   - ח"א 

אפשרויות הנעת המטוסים על הקרקע, נקודות תדלוק מטוסים ועוד. 
סיירת-מטכ"ל - האם היו מטעני-נפץ ערוכים לפיצוץ מיידי בתוך הטרמינל 
הישן )בו הוחזקו החטופים(. אידי אמין בהופעותיו בפני החטופים – טען 
שאין ביכולתו לעזור להם מאחר שהחוטפים הניחו מטעני-חבלה מסביב. 

היכן נמצאו החטופים באולם "הקטן" או באולם "הגדול".
המוסד - הצליח לשלוח "לוחם", אמיץ ומוכשר, שצילם את שדה התעופה 
באנטבה בעשרות צילומים. התמונות הללו סייעו רבות לקבלת ההחלטה 
לבצע את המבצע הגם שהיו שטענו בוודאות שיש בידינו הדיווחים מפריז 
וכן צילומים עדכניים מאנטבה, התמונות הללו איחרו את המועד. הם הגיעו 
לידי בירן רק בשרם-א-שיח כשנחתו לתדלוק אחרון. בתמונות לא זוהה 
אף חייל אוגנדי, לא אותר אף חטוף, ולא אותר אף מטען חבלה... בפועל, 
אף גורם מודיעיני מרכזי לא ריכז את כלל הידיעות שהצטברו ולא דאג 
להעבירם אל בירן – קמ"ן הכוח המבצע! וכך, בשבת בשעה 11:30 בוצעה 
ההמראה למבצע כאשר אין עדיין פתרון "חלוט" לנושא תדלוק המטוסים 

המבצעים! אכן היה זה מבצע נועז מאין כמותו.
אמנון בירן

 45 2021 מפגש לציון  המכון לחקר המורשת אירח במל"מ ב-20 ביולי 
שנים למבצע שחרור החטופים באנטבה. הנחה ראש המכון תא"ל )מיל'( 

רון כתרי.

אחרי סקירה היסטורית תמציתית על חטיפות מטוסים כמודוס אופרנדי 
של ארגוני טרור מפי יוסי דסקל, בעבר ראש זירת טרור באמ"ן מחקר, תיאר 
האלוף )בדימ'( מתן וילנאי את "מבצע אנטבה שלי". שורת מרצים תיארו 
זוויות שונות בפעולת גורמי המודיעין: גדי זהר, רע"ן פח"ע באמ"ן אז, רמת 
המטכ"ל; אלי דקל-דליצקי, רמ"ד אפריקה בענף שטח, אודות איסוף חומר 
על אנטבה; אבנר אברהם, תרומת המוסד; אבי וייס-ליבנה, אז קמ"ן סיירת 
וסיכם דני ארדיטי, מפקד  מטכ"ל, על העדר המודיעין למבצע המיוחד; 
צוות במבצע, לימים ראש המל"ל. הוא התייחס ברמז לאפשרות חילוצו 
של גלעד שליט... "הכול תלוי ברמת התעוזה והנחישות של הקברניטים, 
גם עקיבא לקסר, שנמנה בשעתו על  ברמות השונות". בקהל התארח 

חטופי מטוס "אייר פראנס". 
רון כתרי

 ניתן לצפות בהרצאה בקבוצת הפייסבוק של מ.ת.ג: 
www.facebook.com/metegisrael/videos/1204548746665383

"מבצע יונתן"
שחרור החטופים באנטבה: היבטי מודיעין והשגתו 

 ראש אמ"ן שלמה גזית נפגש עם החטופים מאנטבה לאחר שחרורם מהשבי 
וחזרתם לישראל
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במסגרת פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, עמיתי 
המחקר של המכון מפרסמים מעת לעת סיכומי כנסים בתחום המודיעין 
אשר מתקיימים וירטואלית ברחבי העולם. בחודשים האחרונים התמקדו 
 ICSB-הכנסים שסוקרו ע"י המכון בנושא עתיד המודיעין: כנס של ה
אמריקאית  הלאומית  באקדמיה  המודיעין  קהילת  ללימודי  )המועצה 
למדעים( בנושא מהפכה בענייני מודיעין ופאנל בנושא עתיד המודיעין 
סוקרו  הכנסים  לאומי.  וביטחון  מדיניות  למודיעין,  היידן  מרכז  של 
בין הדוברים  ואלון ששון.  ע"י עמיתי המחקר של המכון, ענבל קארו 
בכנסים אלו היו בעלי תפקידים בכירים בעבר ובהווה בקהילת המודיעין 
ועמיתי מחקר ממכונים  )לדוגמה, ראשי ה-CIA לשעבר(  האמריקאית 

 .RAND-ו CNAS שונים דוגמת
ראשית, כדי שנוכל לדון על עתיד המודיעין והשלכותיו עלינו להבין מהו 
"עתיד המודיעין". השנים האחרונות מאופיינות במהפכת המידע, בהפצתן 
של טכנולוגיות חדשות, בשינויים במוקדי העיסוק המודיעיני ובשינויים 
בדרכי הפעולה של המודיעין, בכוח האדם המועסק בו ובמאפייני הקשר 
בינו לבין צרכניו ובזהותם. כל אלה מאתגרים את עולם המודיעין בצורה 

יוצאת דופן. 
הייעוד של קהילת המודיעין האמריקאית – לדעת בכירים לשעבר 
בקהילת המודיעין האמריקאית ייעוד קהילת המודיעין לא ישתנה בעתיד 
ידע  ליצור למקבלי ההחלטות  לעין. קהילת המודיעין תידרש  הנראה 
זרים, אך לנוכח המציאות המשתנה תאלץ לבצע שינויים  גורמים  על 

משמעותיים, ביניהם:
הרחבת הגדרת הביטחון הלאומי לתחומים אזרחיים נוספים לרבות   -
ועוד, מעבר לעסוק בתחומי  כלכלה, תחבורה, מגפות, שינוי אקלים 
ההגנה הקלאסית. קהילת המודיעין צריכה להשתלב באקו-סיסטם, 
הביטחון  על  ההשלכות  לרבות  אלו,  תופעות  של  בהשלכות  שדן 

הלאומי.
קיום  על  בדגש  המודיעין  ארגוני  של  ההיסטורי  המבנה  שינוי   -
אינטגרציה טובה יותר ביניהם. קיימת הסכמה כי הגופים הפועלים 
כיום גדולים מדי, וצמצום תקציבים ואינטגרציה טובה יותר ביניהם 
תוביל לשיפור עבודתם. בפועל, סביר שהתנגדות הארגונים למהלכים 
כאלה יקשו על יישומם, כך שבפועל ההתמקדות תהיה כנראה בעיקר 

בחיבור המידע בין הארגונים ופחות בצמצום כפילויות. 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

עתיד המודיעין – האם אנחנו עדים למהפכה בענייני המודיעין?

הגברת הגמישות בתהליכי האיסוף, גיוס העובדים, ניהול הסיכונים   -
ועוד. אולם, האילוץ העיקרי המקשה על שיפור הגמישות בארגונים 

)שבסופו של דבר מוביל לחדשנות( הוא הבירוקרטיה.
ביכולת למצות מידע היא התחום המרכזי שעל  שמירת העליונות   -
קהילת המודיעין ליישם. כיום, האתגר האמיתי הוא לא איסוף המידע, 
משום שקיים מידע גלוי רב, הנגיש לכל דורש. קהילת המודיעין לא 

מייחסת מספיק חשיבות וערך למידע הגלוי ויש לשנות זאת.

שינויים אבולוציוניים או "מהפכה בענייני המודיעין"?
לטענת החוקרים בתחום המודיעין, עתיד המודיעין טומן בחובו לא רק את 
השינויים שהוזכרו לעיל, המהווים שינויים אבולוציוניים של הארגונים אל 
מול המגמות החדשות, אלא התרחשותה של "מהפכה בענייני מודיעין", 
מעבר  היא  מודיעין"  בענייני  "מהפכה  בשנים הקרובות.  כבר  הצפויה 
ויצירה של שינויים מהותיים שנועדו  לאימוץ של טכנולוגיות חדשות 
להתאים את המערכת הקיימת אל המציאות המשתנה. היא מחייבת 
שינויים תפיסתיים, תרבותיים, מבניים וערכיים שמאפשרים למצות את 

הפוטנציאל הטכנולוגי.
 The"  – על עתיד המודיעין  כך במאמרו  על  וינצ'י מרחיב  ד"ר אנתוני 
Coming Revolution in Intelligence Affairs". מאמר זה תיאר מציאות 
שבה המודיעין מתבצע בידי מחשבים המתמודדים עם מחשבי היריב 
)בינה מלאכותית(. התזה   AI-על בסיס ההתקדמות הגדולה הצפויה ב
וינצ'י היא שנדרשים שינויים מהותיים בעבודת ארגוני  המרכזית של 
המודיעין. בין שינויים אלו ניתן לראות שינוי במבנה קהילת המודיעין 
שמאורגנת עדיין לפי סוג הסיגנל; הצטרפות של שאלות לגבי AI היריב 
לשאלות הקלאסיות של קהילת המודיעין; שינוי אופני איסוף המידע 
וניתוחו בשל היתרונות הגדולים של מערכות ממוחשבות בתחומים אלו; 
AI הופכות לצרכנים – המערכת תצטרך נתונים מסוימים על  מערכות 
היריב )ומערכות ה-AI יאספו אותם עבורה( והתוצרים כמובן משתנים, 
מתוצרים יותר חכמים עבור מקבלי החלטות ועד ביטים מאוד ספציפיים 

 .AI עבור מערכות
נדבך נוסף בדרך ל"מהפכה בענייני מודיעין" הוא השינוי התרבותי שצריך 
גלוי. כפי  להתרחש בכל הקשור לטיפול של קהילת המודיעין במידע 
RAND( בהרצאתה  שהציגה זאת הת'ר ויליאמס )חוקרת בכירה במכון 
"הסתגלות למהפכה בענייני המודיעין", גופי המודיעין באופן מסורתי לא 
נוטים להשתמש במודיעין הגלוי למרות הערך המודיעיני הרב שניתן 
להפיק ממנו. להבדיל מתקופות קודמות בהיסטוריה, כיום הקברניטים 
החברתיות  מהרשתות  מהחדשות,  בעולם  המתרחש  על  מעודכנים 

כבר  כשהם  המודיעין  אנשי  אל  ומגיעים  המשך בעמוד 9וכדומה, 
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עם דעה מגובשת למדי על הסוגיות שעל סדר היום. לכן, כדי להישאר 
לכול  שנגיש  הגלוי  במידע  לשלוט  חייבים  המודיעין  אנשי  רלוונטיים, 
ייצור תובנות  ולאחר מכן לשים דגש בעבודתם על  )כולל הקברניטים(, 
מעמיקות שעונות על השאלות שהקברניטים עתידים לשאול. חשוב לומר 
שמעבר לשינוי התרבותי שכרוך בעבודה אל מול המודיעין הגלוי, מדובר 
גם בשינוי מכלול הכישורים של אנשי המודיעין, שיכול להתבצע באמצעות 
הכשרה טכנולוגית שמטרתה להכשיר את האנליסט בשימוש בטכנולוגיות 
חדשניות. גם ללא ירידה לעומק הפרטים הטכניים והמתמטיים יוכל בדרך 
זו האנליסט להכיר את המגבלות וההטיות שקיימות אצל המכונות כדי 

שיוכל להשתמש בהן בתבונה. 

המשך מעמוד 8

מגמה נוספת וחשובה במסגרת ה"מהפכה בענייני מודיעין" היא השינוי 
)צרכן  הנדרש בקשר שמקיימת קהילת המודיעין עם העם האמריקאי 
ישיר של קהילת המודיעין( ועם דרג קבלי ההחלטות: שיפור השיח ויצירת 
)למשל משחק של תרחישים(  יותר  ואינטראקטיביים  תוצרים חכמים 

במקום סיכומים כתובים.
אמנם קיימת הבנה משותפת של בכירים לשעבר בקהילת המודיעין ואנשי 
אקדמיה כי מגמות חדשות בעתיד יושפעו באופן משמעותי מטכנולוגיות 
מתקדמות, אך הם בוחרים להציג בצורה שונה את ההשלכות האפשריות 
על התחום: אנשי המודיעין מאמינים בקידום של שינויים אבולוציוניים 
)כמו שימור העליונות ביכולת למצות מידע( ואילו אנשי אקדמיה, מעריכים 
כי נדרשים שינויים עמוקים כמו שינוי במבנה קהילת המודיעין שינוי 
תרבותי ביחס למודיעין גלוי ועוד, שיובילו למהפכה בעשייה המודיעינית.
 ניתן לעיין במחקרי המכון באתר האינטרנט של המכון לחקר המתודולוגיה 

www.intelligence-research.org.il :של המודיעין
ניקול נגבי

מורשת והנצחה

אירוע לזכרו של אלוף שלמה גזית - "צוואה רוחנית"
ביום 20 ביוני 2021 התקיים בבית הפלמ"ח אירוע לזכרו של אלוף שלמה 
ונודע כראש אמ"ן  ובצה"ל,  גזית שרת בפלמ"ח   .)2020-1926( ז"ל  גזית 
ששיקם את החיל לאחר הטראומה של מלחמת יום הכיפורים. בהמשך 

היה ממקימי המל"מ.
תא"ל )מיל'( ד"ר אפרים לפיד נשא דברים על המורשת של גזית מתפקידיו 
הצבאיים, ובשיאם ראש אמ"ן )1979-1974( אחרי מלחמת יום כיפור ובעת 
תהליך השלום עם מצרים. ראש אמ"ן, אלוף תמיר הימן, הכריז על הקמת 
מכון מודיעיני-אקדמי, בשיתוף של אמ"ן ורפאל, שיישא את השם "מכון 
עמוס ידלין סקר את  גזית", לשיפור ההערכה המודיעינית. אלוף )מיל'( 
גרעין צבאי מאיים על  ישראל במאמץ לסיכול  שלושת המאמצים של 
ישראל במזרח התיכון )עיראק 1981, סוריה 2007 ואיראן כיום(. אל"מ )מיל'( 
ויועצת תקשורת חוץ  ומחקר  מירי איזין, לשעבר קצינת מודיעין שדה 
לראש הממשלה, שיתפה בתובנותיה על הדיפלומטיה הציבורית הדורשת 

עדכון בעקבות שינוי תנאי הזירה העולמית. אל"מ )מיל'( מיכאל מילשטיין, 
חוקר במרכז דיין ולשעבר קצין מודיעין בחטיבת המחקר ובמפקדת תיאום 
ידיעת השפה הערבית  פעולות הממשלה בשטחים, הציג את חשיבות 
ותרבותה במערכות המקצועיות ובחברה הישראלית. אל"מ ב', סגן ראש 
טעויות  עם  להתמודדות  עדכנית  פרס תפיסה  באמ"ן,  חטיבת המחקר 
בהערכה וחשיבות הערך של הטלת הספק. אסנת, בתו של גזית, שיתפה 
בזיכרונות מחיי המשפחה. באירוע הוקרנו קטעי וידאו מהופעות של גזית 
ואל"מ  רון כתרי  )מיל'(  בנושאים שונים. הנחו את שני המושבים תא"ל 

)מיל'( רות מצרי.
לאירוע היו שותפים חיל המודיעין, המרכז למורשת המודיעין, העמותה 
להיסטוריה צבאית ו"מערכות", בית התוכן של צה"ל. ערך, יזם וניהל אפרים 
גזית בקשה אישית עוד  לפיד, כ"צוואה רוחנית", לאחר שקבל משלמה 

בשנת 2018 לערוך יום עיון לזכרו.
אפרים לפיד

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

 ילדיו של האלוף שלמה גזית ז"ל מקבלים מראש אמן אלוף תמיר הימן 
הוקרה לפועלו  של אביהם )צילום: דובר צה"ל(

 בבית הפלמ"ח שורה ראשונה מימין: אפרים לפיד, רון כתרי, מירי איזן, רות מצרי, 
עמוס ידלין, תמיר הימן ודודו צור
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משמחים  באירועים  רוויים  היו  הקיץ  חודשי 
בעמותה, הן בגזרת העשייה החברתית והן בפעילות 

למען בוגרות ובוגרי היחידה. במסגרת זאת יצוינו:

QQ  נפגעות נשים  בקרב  תעסוקה  לקידום  תוכנית  השקת 
העבודה,  משרד   ,8200 בוגרי  עמותת  בשיתוף  במשפחה  אלימות 
הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש"י וחברת Google ישראל. מטרת 
התוכנית הינה לסייע לנשים נפגעות אלימות במשפחה להגיע לעצמאות 
כלכלית, על מנת לאפשר להן ולילדיהן לצאת ממעגל האלימות. במסגרת 
התוכנית הנשים ישתתפו בהכשרות מקצועיות להשתלבות בתעשיית 
ההייטק, לצד תהליך סיוע וליווי בהכנה ובתהליך הכניסה לעבודה. אנו 
 Woman2Woman גאים לקחת חלק במיזם חשוב זה בהובלת תכנית 

בעמותה. 

QQ  בהובלת Tech-נערך בתוכנית אחריי האקתון סיום השנה 
תוכנית Techlift בעמותה ובשיתוף עמותת אחריי. סיימנו בהצלחה את 
בירושלים במסגרתו מאות  מרכזי  באירוע  בתוכנית  המחזור הראשון 
נערות ונערים מ-17 ישובים בתוכנית הציגו משחקים טכנולוגיים שפותחו 
בשפת פייתון. התוכנית פועלת ביישובים בנגב ובגליל כדי להנגיש כלים 
וכדי לקדם שוויון הזדמנויות  ולתלמידי תיכון,  טכנולוגיים לתלמידות 

בחינוך לבני נוער בפריפריה. 

QQ  "אירוע סיום של המחזור הראשון של תוכנית "תופסים כיוון
בבת ים בו שותפה עמותת בוגרי 8200. התוכנית פועלת בשיתוף פעולה 
עם מרכז הצעירים בעיר ועמותת בוגרי 'אגוז'. במסגרת התוכנית צעירות 
וצעירים אקדמאיים מאזור בת ים מלווים על יד חברי העמותה במשך 
ותהליך מנטורינג  תשעה חודשים בתהליך הכולל סדנאות, תרגולים 
משמעותי. ברצוננו להודות לכל העוסקים במלאכה שסייעו בהובלת 
הצעירות והצעירים לתעסוקה הולמת את ההכשרה האקדמית שרכשו. 

QQ  בתוכנית ה-11  המחזור  של   )DEMO DAY( הסיום  אירוע 
יזמים צעירים   11 במסגרתו   for startups by EISP  8200 ההאצה 
בשלבים מוקדמים הציגו את המיזמים בפני קהל השותפים בתוכנית, 
משקיעים פוטנציאליים וחברי קהילת EISP. אנו מודים לשותפים שלנו 
אשר תומכים בתוכנית ומאפשרים לנו להמשיך ולהשקיע ביזמות וביזמים 
מעולים מכל קשת החברה הישראלית, ולתת להם את הכלים והניסיון 

של בוגרי 8200 בהאצת מיזמים טכנולוגיים. 

QQ  חודשים להכשרה במקצועות סיום מסלול של שלושה 
ה-Cyber security בתוכנית משותפת בהובלת חברת Cybint שהוקמה 
ע"י יוצא היחידה רואי צור, ובתמיכת רשות החדשנות. להכשרה נבחרו 55 
צעירות וצעירים מרחבי הארץ, שרובם נמצאים באוכלוסיות בתת-ייצוג 

בתעשיית ההייטק: תושבי פריפריה, נשים, עולים חדשים ועוד. 

8200 - השנה התקיים ביוני מפגש חוג  תודה לחוג הידידים של 
8200. חברי חוג הידידים תורמים מדי שנה  הידידים השנתי במפקדת 
מלגות לבוגרי ולבוגרות היחידה הבאים מרקע חברתי-כלכלי קשה אשר 
והזקוקים לכך. מאז הקמתו של מפעל  סיימו את שירותם בהצטיינות 
מיליוני  בהיקף של  מלגות  כבר מאות  הוענקו  המלגות של העמותה, 
שקלים. מקבלות ומקבלי המלגות, ששירתו במגוון תפקידים ביחידה, 
ותיקים  ופריפריה,  מגוונים בחברה הישראלית, מרכז  באים ממגזרים 
סטודנטים  למצוא  ניתן  המלגות  מקבלי  בין  ודרוזים.  יהודים  ועולים, 
להנדסה, למדעי המחשב, לרפואה, לכלכלה, לחינוך, למוזיקה וכן בוגרי 
קורסי הכשרה מקצועיים. לצערנו השנה, בשל משבר הקורונה, כמות 
והצורך הכספי במלגות התעצם. חברי  לוועדת המלגות גדלה  הפניות 
גלעד עדין על תרומתה של היחידה  חוג הידידים צפו בסרט שהפיק 
ולאחר מכן קיבלו סקירה ביטחונית מרתקת  למאבק בנגיף הקורונה, 
וחברי חוג הידידים על  י'. אנו מודים לחברות  תא"ל  ממפקד היחידה 

תרומתם המתמשכת.

בתחום המורשת התקיימו בחודשי הקיץ מספר אירועים מרכזיים:

QQ  2021 בהשתתפות תא"ל "ערב כישלונות" רביעי התקיים ב-13 ביוני 
אסף  )מיל'(  בן המוזג, אל"מ  יונתן  )מיל'(  פנחס בוכריס, אל"מ  )מיל'( 
)פיזר( כהן, אל"מ )מיל'( עודד שוהם ואל"מ )מיל'( יעקב קרוק. במסגרת 
זו העלו המשתתפים אירוע בו היו מעורבים, אך הוא לא הצליח. האירוח 
התקיים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה תודות לחברתנו אל"מ )במיל'( 
נשיאת  אייזנשטדט  מימי  פרופ'  מנכ"לית האוניברסיטה.  רות שוהם 
האוניברסיטה, אף היא בוגרת היחידה, פתחה את המפגש בדברי ברכה. 

הנחה את המפגש יו"ר ועדת המורשת אל"מ )בדימוס( נעם שפירא. 

QQ  אירוע מורשת משותף לעמותת בוגרי 8200 ולעמותת בוגרי 81 התקיים
ב-30 ביוני 2021. סדרת אירועי המורשת המשותפים התחילה באופן מקוון 
בתקופת הקורונה. שמחנו לקיים הפעם לראשונה את המפגש באופן פיזי 
באירוח המרכז למורשת המודיעין. נושא הערב היה מלחמת ששת הימים. 
תא"ל )במיל'( ד"ר אפרים לפיד הרצה על המודיעין ערב המלחמה ואל"מ 

)בדימוס( יוסי לנגוצקי שיתף בחוויית הלחימה על ירושלים. 

QQ  ,רס"ן )מיל'( יוסי דגן, חבר ותיק ובכיר בצוות המורשת שלנו ביחידה
2021 את פרס  קיבל ב-14 ביוני 
"מקור חיים" מטעם מפקד 8200 
ותרומה  מיוחדת  הצטיינות  על 
מורשת  שימור  בנושא  מיוחדת 

היחידה. ברכות ליוסי!
QQ  ב-23 ביוני 2021 התקיים טקס

הלוט  להסרת  בגדרה  מיוחד 
משלט מורשת המציין את פועלם של צוותי ההאזנה 

"ערב  כישלונות"

פעילות עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(

המשך בעמוד 11

הוקרה ליוסי דגן )במרכז( על תרומה מיוחדת 
בתחום המורשת

6.10.21
 כנס המורשת

השנתי

שריינו המועד -
כנס המורשת השנתי של עמותת 

בוגרי 8200 )ש.מ.2( יתקיים 
בתאריך 6.10.21 במפקדת היחידה.

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ
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ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

ולחטיבות  הדרום  לחזית  וסייעו  העצמאות,  במלחמת  במקום  שהיו 
הפלמ"ח שנלחמו במרחב דרום במתן מודיעין צמוד וערכי ביותר. בטקס 
השתתף ראש מועצת גדרה מר יואל גמליאל, ממ"ר דרום מהיחידה סא"ל 
א. ונציג העמותה אל"מ )בדימוס( נעם שפירא, שאף סיפר על תרומת 
ותיקי היחידה במלחמת העצמאות. נכחו באירוע חברי צוות המורשת 
בני משפחות  וכן  והדס צורף  דגן  יוסי  שמוליק פפרמן,  שלמה קטן, 

שמאי וחוסני שאבותיהם השתתפו בצוותים הללו.

QQ  .כנס המערך המרחף התקיים ב-9 ביוני 2021 במרכז למורשת המודיעין
לאירוע הגיעו חיילים וקצינים ששירתו במערך בסיס הבלון של היחידה 
שהיה בסיני, והועתק לבסיס אחר בעקבות ההיערכות שלאחר הסכם 
השלום עם מצרים. במפגש הוקרנו סרטים מתקופת השירות וכן מצגת 
לזכר הנפטרים. פתח את החלק הטקסי של המפגש אל"מ )מיל'( חנן 
מזור, תא"ל )מיל'( רמי אפרתי דיבר בשם מפקדי המערך, ואל"מ )בדימוס( 
נעם שפירא בירך בשם עמותת בוגרי היחידה. את המפגש המיוחד הזה 

ארגנו רן שביט וחנן מזור.
 

אליענה דן, נעם שפירא
כנס המערך המרחף

המשך מעמוד 10

הסרת הלוט משלט מורשת המציין את פועלם של צוותי ההאזנה במלחמת העצמאות

לתיאום:

library@intelligence.org.il  
www.intelligence.org.il  

facebook.com/malamiicc  
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 ומקוטלג במערכת ממוחשבת ברשת פנימית 
ואימץ את כללי האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע.

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

הארכיון אינו פתוח למשתמשי הרשת ולכן מתחיייבת פנייה 
ותיאום מוקדם.

זרקור לארכיון
ארכיון המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(, ארכיון מודיעין ישראלי בלתי 
מסווג, מציג חומר מודיעיני של קהילת המודיעין הישראלית - המוסד, 

השב"כ ואגף המודיעין )אמ"ן(.
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

החלק השני של "זרקור על השב"כ": • עמי אילון מדבר; • פרסום ראשון – חשיפת "גדודי השאהיד 
עבדאללה עזאם"; • השב"כ במדינה דמוקרטית; המודיעין המזא"רי - אתגר סיכולי; תחילת 

הדרך – השנים הראשונות; רצח בהרודיון; על ראשי השב"כ שכבר אינם עימנו; ועוד.
ועוד בגיליון: טקס ההתייחדות עם חללי הקהילה בלי מסכות וללא זום; פרופ' גבי וימן על הטרור במעמקי 
הרשת האפלה; ריאיון עם ראובן מרחב; פרשת אורי אילן מזווית ראייה סורית; "נערי ריצ'י" – יהודים דוברי 

גרמנית בצבא האמריקני במלחמת העולם השנייה; ועוד.

כתב-עת לענייני מודיעין ובטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון 89, תמוז תשפ"א, יוני 2021

טקס ההתייחדות של הקהילה
בלי זום וללא מסכות

ועוד בגיליון:
● פרשת החייל אורי אילן בזווית ראייה סורית

● פרשת ״נערי ריצ׳י״ - יהודים יוצאי גרמניה במלחמת העולם השניה
● ראיון עם האיש הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון - ראובן מרחב

● מדור חדש: שירותי מודיעין בעולם - נעם שפירא
● טרור במעמקי הרשת האפלה - פרופ׳ גבי וימן ראובן מרחב

אורי אילן ז״ל

עמי אילון 
מדבר

רצח בהרודיון

פרסום ראשון

תחילת הדרך

המודיעין המזא"רי 
– אתגר סיכולי

השב"כ במדינה דמוקרטית

חשיפת "גדודי השהיד עבדאללה עזאם" 

זרקור על השב״כ/חלק ב׳

בגיליון הקיץ ]89[ של "מבט מל"מ":
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'זומלמ'
המל"מ ממשיך בקיום שידורים מקוונים בזום בשיתוף עם מ.ת.ג. 
מרכזת ומנחה: יוכי ארליך. להלן התוכנית למפגשים הקרובים: 

יום ראשון 8.8.2021 שעה 17:00  •
המועצה לביטחון לאומי - תפקידיה,    
ומיקומה במערכת קבלת ההחלטות.

מרצה: אלוף )מיל'( יעקב עמידרור. כיהן כראש המטה   
לביטחון לאומי, בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומפקד 

המכללות הצבאיות. כיום עמית בכיר במכון ירושלים 
לאסטרטגיה ולביטחון.

יום ראשון 15.8.2021 שעה 17:00  •
ירדן בין אתגריה לזהותה.  

מרצה:  פרופסור )אמריטוס( אשר ססר, מומחה   
להיסטוריה של ירדן, בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון 

ואפריקה וחוקר בכיר במרכז דיין, אוניברסיטת ת"א.

יום ראשון 22.8.2021 שעה 17:00  •
המלחמה החשאית האנגלו-צרפתית במזרח   

התיכון והקמת מדינת ישראל, 1948-1945.
מרצה: פרופסור )אמריטוס( מאיר זמיר, המחלקה ללימודי   
המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון. מתמחה במודיעין 

הבריטי והצרפתי במזרח התיכון בשנות ה-40 וה-50.

אירועים במל״מ בזום
שריינו ביומנכם

מועדון "חבצלת" מחדש פעילותו במל"מ
יום רביעי 11 באוגוסט התכנסות 17:30   •

המזה"ת – תמונת מצב אסטרטגית:    
 ישראל בין הסכמי אברהם לאי/הסכם גרעין 

של המעצמות עם איראן.
מרצה: זהר פלטי, ראש האגף הביטחוני מדיני    

במשרד הביטחון 

 הרשמה לאירוע במזכירות המל"מ - רחלי  
בטלפון 03-5491306 שלוחה 1 

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

תודותנו 
לנחם אילן, לחגי ארליך, לדני אשר, לאמנון בירן, לאליענה דן, לאייל זיסר, 
ליובל חלמיש, לליאת טולידו, לרון כתרי, לאפרים לפיד, לחנן מזור, 
לניקול נגבי, לרקפת פאר, לרז צימט, ליוסי קופרווסר, לאריק רודניצקי, 
לנאוה רייך, לאופיר שהם, לאלה שושנה, ולנעם שפירא על הסיוע 

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

 "רואים מל״מ", איגרת המידע של ה-מל״מ, מופצת באינטרנט.
שמרו על קשר - הצטרפו אלינו ומסרו את כתובת הדואר 

 האלקטרוני שלכם!
נשמח לקבל מכם משוב: התייחסויות, תגובות ובקשות. 

תודה, יוכי ארליך, עורכת "רואים מל״מ" 
mlm@intelligence.org.il

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

SAVE THE DATE

ת ו ח פ א ' צ

QQ  לג' מפקדת ביחידה
8200 על קידומה לתפקיד 

סגנית מפקד היחידה, 
אחראית על תחום הדיגיטל, 

בדרגת אל"מ. 

QQ  למישקה בן דוד, חבר
"אגמון", על ספרו "חודש 

בשנה". 

QQ  ליואב גלבר על ספרו
החדש: רהב - דרכה של 
ישראל אל מלחמת יום 

הכיפורים.

QQ  לחנן מזור, סמנכ"ל
תפעול ומנהל אתר ההנצחה 

במל"מ על העלאתו לדרגת 
אל"מ, ומינויו לתפקיד מפקד 
יחידת הקישור לרשויות של 
העיר נהריה בפיקוד העורף.

QQ  לסיירת מטכ"ל
ולאנשיה – על המעבר למשכן 

החדש בדרום הארץ. אנשי 
היחידה נפרדו מביתם הוותיק 

במחנה סירקין. 

QQ  לדניאל שנער, חבר
עמותת 8200, על פרסום 

ספרו החדש "בית הפגודה".

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(12 גיליון 65, אב תשפ"א, אוגוסט 2021
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