
איגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין )מל״מ( | אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה
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שהתקיימו  הבחירות  תוצאות  להלן 
לאחרונה לוועד המנהל של עמותת המל"מ:

אלוף )מיל'( אהרון זאבי פרקש

QQ  )'מיל( אלוף  הוא  הנבחר  המל"מ  יו"ר 
אהרון זאבי פרקש.

QQ  20( לוועד המנהל הם: עוזי( הנבחרים 
ארד, יוכי ארליך, דני אשר, אמנון בירן, 
ברזלי,  איציק  ארי,  בן  יוסי  בכר,  ירון 
יגאל ברנע, מירלה גל, איתן גלזר, יורם 
אלי  זהר,  גדי  דורון,  עמיר  דובובסקי, 
כהן, עופר לוינברג, אריה ליבנה )ליבו(, 
שגב  מאיר  מזור,  ברוך  מופז,  שלמה 

ויצחק שד"ר )יאצ'קו(. 
QQ  בוועד השכולות  המשפחות  נציגי 

המנהל הם: דן בן צבי, עדה גילן שחם, 
חגי מן, מיכאל רייס, וסטלה שדות.

QQ  קרן אשר  הוא  בקורת  ועדת  ראש 
)מועמד יחיד(.

QQ  ,יוסף חזאי ועדת הביקורת הם:  חברי 
ודוד  רוזן  רון  כתר,  אבי  חרמון,  מוטי 

)שפי( שחף )ללא בחירות(.

ב-1  יחל בעבודתו  הוועד המנהל החדש 
בינואר 2022.

ד"ר  ליו"ר  ותודה  לנבחרים  בהצלחה 
ולחברי הוועד המנהל  צביקה שטאובר 

המסיימים את תפקידם על תרומתם. 

נעם שפירא | יו"ר ועדת הבחירות

הנהלה חדשה למל"מ
לשנים 2026-2022  תוצאות הבחירות להנהלת המל"מ
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שלחו משוב ותגובות למערכת

 העורכת: יוכי ארליך
עורכת לשונית: נאוה לכיש

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל׳( דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,

חילוף משמרות ועת סיכומים
בחודשים  בחירות  תהליך  לאחר  משמרות  חילוף  בפני  עומדים  אנחנו 
)מיל׳( אהרון זאבי פרקש,  יו״ר חדש למל״מ, האלוף  האחרונים בו נבחרו 
לשעבר ראמ״ן, המחליף את ד״ר צבי שטאובר ועוד 25 חברים לוועד המנהל 
הוועד המנהל  נציגים של המשפחות השכולות.  ביניהם חמישה  החדש, 

החדש, יחל את תפקידו ב-1 בינואר 2022. 
תקופת הפעילות של הוועד המנהל היוצא עמדה בסימן מגפת הקורונה. המגפה הגלובאלית, 
שהשפיעה על העולם בכל תחומי החיים, נתנה את אותותיה גם בחיי המל״מ, והשפיעה בעיקר 
על צורת הפעילות למשפחות ולחברים. יחד עם זאת, התמודדנו בשנה האחרונה גם עם העדר 
מסגרת תקציבית למדינת ישראל, אשר השפיע על תקציב העמותה, וגרם לצמצום הפעילות 
בעיקר במרכז המידע למודיעין וטרור. נקטנו בצעדים שיאפשרו לא להפסיק את פעילותו כליל. 
זאת כדי שאפשר יהיה להמשיך בפעילותו הברוכה בצורה מלאה, עם חזרת מסגרת התקציב, 

בשנה הקרובה.
בתחום הפעילות במל"מ לא שבתנו ממלאכה. פיתחנו את פרוייקט ה״זום מלמ״, אותו מובילה 
המתנדבת יוכי ארליך במצוינות ובהצלחה רבה. כבר למעלה משנה אנחנו משדרים מדי שבוע, 
שידורים בזום של פרשיות מודיעיניות מהעבר, הרצאות באקטואליה של המזרח התיכון וגם 
ופעילויות מודיעיניות עכשוויות הניתנות לפרסום, כמו בתחום המלחמה במגפת  של העולם 
הקורונה. פעילות זו נעשית בשיתוף עם מ.ת.ג - פלטפורמה המשדרת לאלפי צופים במשך כל 
השבוע. בכל שידור שלנו צופה ציבור בין מאות רבות לאלפיים איש. בכך הרחבנו את מסגרת 

הפעילות לחברים ומימשנו את הציווי של הנחלת מורשת המודיעין לציבור הרחב. 
בתחומי המחקר, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין המשיך לפעול כסדרו, לא מעט בשל 
גיוס תרומות יפה בהובלת ראש המכון תא"ל )מיל'( יוסי קופרווסר. המכון הוציא לאחרונה חוברת 
שביעית במסגרת פרסומיו ״מודיעין הלכה ומעשה״ שעניינה השילוביות בקהילת המודיעין, ואשר 

את ההקדמה לה כתב ראש הממשלה, נפתלי בנט.
מרכז המידע למודיעין וטרור סבל מבעיות תקציביות קשות בשנה האחרונה ובשל כך צמצמנו 
את פעילויותיו, אך הקפדנו להמשיך ולקיימו. מצטייר שעם חזרת מסגרת התקציב נחזור להיקף 
הפעילות הרגילה בשנה הקרובה. ראש המכון ומייסדו, ד״ר ראובן רובק׳ה ארליך ז״ל, הלך לעולמו 
בתחילת השנה. זו היא אבידה כבדה למכון ולכולנו. בשנה האחרונה ניהל את הפעילות המצומצמת 

במכון יוסי קופרווסר בסיוע דליה קורן לצד פעילותו במכון למתודולוגיה של המודיעין. 
ובכלל זה מהדורות מיוחדות  במהלך כל התקופה הוצאנו את כתב העת "מבט מל"מ" כסדרו 
הכוללות ראיונות עם ראשי המוסד והשב"כ לשעבר.  בגיליון האחרון )90( שהופץ לאחרונה ראיינו 
את ראש אמ"ן היוצא ואת יו"ר המל"מ היוצא. הגיליונות של כתב העת ובמיוחד אלה האחרונים 
קוצרים שבחים רבים מקוראים רבים הן על התוכן והן על העיצוב, ואני מבקש להודות לעורך 

האחראי רון כתרי, לעורך בפועל אופיר שהם ולכל המתנדבים במערכת כתב העת. 
בחצי השנה האחרונה חזרנו לפעילות באתר במסגרת מדיניות הממשלה ו"התו הירוק". אציין 
כי טקס ההתייחדות לחללי הקהילה התקיים כסדרו ביוני, חזרו הביקורים של קבוצות מבוגרים, 
ומאז תחילת שנת הלימודים אנחנו זוכים לשטף ביקורים של תלמידי בתי הספר התיכוניים 
המרנינים את העין והלב. את פעילות הסיורים והביקורים מנהלת ומבצעת קבוצת המדריכים 

המשך בעמוד 2המתנדבים בראשות מירי שד"ר, דורית זקס, נינה פתאל ודב הופמן. 

הודעת ועדת הבחירות
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
המשך מעמוד 1

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל'( דוד צור
וסדנאות המכון לחקר  "מועדון חבצלת"  החזרנו את פעילות ההרצאות במסגרת 
המורשת בהובלתו של רון כתרי. בין היתר הרצה ראש האגף המדיני בטחוני במשרד 
הביטחון זהר פלטי, הושקו ספרים והתקיים דיון נרחב בתוכנית המתקפה המצרית 
במלחמת יום הכיפורים. חזרנו גם ל״סינמה בלש״, הקרנת סרטי מודיעין בליווי הרצאה 

מקדימה בהובלת יוכי ארליך. 
בהיעדר מבקרים, ״הפכנו את הלימון ללימונדה״, ופעלנו נמרצות לשיפור נרחב בחזות 
המל״מ ובתשתיותיו. במרחב הכניסה למל״מ, הורחבה הגישה ממגרש החניה לתוך 
המל״מ, הוצב הפסל הגדול מחדש, והוסדרה הבטיחות במגרש החנייה: נחסמה החציה 
כן הוחלפו כל  והולכי הרגל מתועלים לשימוש במדרכה בלבד. כמו  באופן חופשי 
האריחים ממגרש החניה ועד לכניסה לאמפי הפתוח. בתוך הבניין המרכזי הורחב 
לובי הכניסה, והוחלפו בו הוויטרינות לוויטרינות חדשות המעניקות לו מראה מודרני.
תקציבי  מסיוע  נהנינו  בו  הקורונה,  בשנות  התשתיות  בתחום  המרכזי  המאמץ 
משמעותי של אגף ההנצחה והמשפחות במשרד הביטחון, אשר כיסה כמעט את 
כל ההוצאות, היה חידוש תאי השירותים והחלפת תשתיות מערכת הביוב לאחר 
35 שנה. מערכת זו סבלה מתקלות חדשות לבקרים והעמיסה על תקציב התחזוקה. 
היום יש בבניין המרכזי תאי שירותים חדשים העונים לכל דרישות הנגישות על פי 
החוק, ומערכת חדשה של צינורות ביוב ומים בכל האתר המהווים שיפור משמעותי 
חזותי ותחזוקתי. פעילות נוספת בתחום הנגישות נעשתה גם בהצבת מערכת לכבדי 
שמיעה באודיטוריום, חידוש חניית הנכים במגרש החנייה ובקרוב נטפל גם במעקות 
באמפי הפתוח. בכל הפעילויות לעיל יש לציין את פעילותו של חנן מזור הסמנכ״ל 

שפעל ללא ליאות למימושן ולתקצובן.
אני רוצה להודות ליו״ר ד"ר צביקה שטאובר ולוועד המנהל היוצא, אשר הובילו את 
העמותה, שמרו על הקיים ואפשרו גם לפתח את הפעילות והאתר בתקופה קשה זו. 
תודה גם לצוות המל״מ, לחנן, לרקפת לרחלי, לאבי, לרועי וכן למור שרביט ולנאוה 
רייך שעמדו במשימות בתקופה זו ועזרו להשלימן על אף כל הקשיים. תודה מיוחדת 
ליוכי ארליך על הובלתה בהתנדבות את פרוייקט הזום מל"מ, "סינמה בלש" ועל עריכת 
"רואים מל״מ" מראשיתו. אין לי ספק שהיא תמשיך במלוא הקיטור גם עם היבחרה 

לוועד המנהל החדש.
אני מאחל ליו״ר החדש ולוועד המנהל הנכנס הצלחה בתפקידם והמשך פיתוח המל״מ 
בכל התחומים. כולי תקווה שנחזור לנורמליות בקרוב, ושנוכל לבצע את כל הנדרש 
לקיום ולפיתוח העמותה והאתר בכל תנאי. המלאכה לא תמה והצוות ואנוכי נמשיך 

לשאת בעול ולעשות את המיטב. 

 תא״ל )מיל׳( דודו צור
מנכ"ל המל"מ

דבר העורכת

קוראים יקרים,

צופה  שאני  אימת  כל 
לכלי  ומאזינה  בטלוויזיה 
תקשורת שונים, אני שומעת 
לי  שצורם  מסוים  משפט 
"על  האוזן.  את  לעיתים 
אומר.ת  באיראן"  המצב 
המנחה "נעבור לכתבנו לענייני ערבים..." או "על 
מדיניות תורכיה של ארדואן, נעבור לכתבנו...". 
על  וסליחה  לשון  בדקדוקי  מדובר  אין  ובכן, 
מובן  כאילו  מה שהוא  על  והעמידה  הטרחנות 
חוקרי  ובקרב  בכלל  המודיעין  בקהילת  מאליו 
המזרח התיכון בפרט: איראן אינה ערבית. תורכיה 
אינה ערבית. רוב תושבי איראן אינם ערבים ורוב 
תושבי תורכיה גם הם אינם ערבים. רבים מאתנו 
גדלו על "ענייני ערבים" בשנים בהן היה המזרח-
התיכון ממוקד בסכסוך הישראלי-ערבי. זה היה 
או  דוברי הערבית,  רוב  היום  דור לפחות.  לפני 
יחסים  חלקם הגדול, חיים במדינות המקיימות 
סבירים או סבירים למחצה, עם ישראל: מצרים, 
ירדן, מרוקו, האמירויות, בחריין, סעודיה, סודאן, 

]הרשות הפלסטינית?[ ואולי עוד. 
אין זה "מזרח-תיכון חדש" כמושא חלומות, אבל 
ודאי לא "עולם ערבי" המאיים להתאחד ולפעול 
כנגדנו. האזור רחוק מאוד מאחדות ומאחידות. 
השפה הערבית אומנם חשובה לדוברים אותה, 
כבר  ההם  הימים  של  הערבית  הלאומיות  אך 
הייתה לפרק בהיסטוריה. אסלאם פוליטי חשוב 
הרבה יותר, וגם הוא מפצל את המאמינים יותר 
 - מאשר מאחד אותם. האם אנו עדיין שבויים 
חלקית - של עולם מושגים ישן? האם יש בכך 
נזק? האם זאת מכשלה? הזירה בה ישראל קיימת 
שונה עתה מאוד והאיומים בה אינם מ"הערבים" 
יותר, היא כוללת סכנות  בלבד. הזירה מורכבת 
אחרות, וגם הרבה סיכויים. למילים ולמושגים יש 

כוח, וכדאי לאוורר אותם מדי פעם. 
הפעילות  המשך  על  לקרוא  תוכלו  זה  בגיליון 
העשירה והמגוונת במל"מ ועל העשייה בעמותות 
השונות. עם הפנים לקראת שנה אזרחית חדשה 
נאחל שתהיה לכולנו שנה של בריאות איתנה 

ובשורות טובות. 

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך

המל"מ יקיים ערב לזכרם של
עמוס גלבוע ז"ל ורובקה ארליך ז"ל

 במלאת שנה לפטירתם 
ביום שלישי, 28 בדצמבר 2021 בשעה 18:00

 בתוכנית: אלוף )מיל'( עמוס גלעד ירצה על: 
האם הערכות המודיעין משפיעות על המדיניות?

השתתפות בהרשמה מראש בלבד במשרדי המל"מ:
tmlm@intelligence.org.il :טל': 03-5497019, שלוחה 1 | דוא"ל

לתשומת לב – ההתכנסות במגבלות הנחיות מערכת הבריאות

ראובן ארליך ז"ל עמוס גלבוע ז"ל

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(2 גיליון 67, חשוון תשפ"ב, דצמבר 2021
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חודש אוקטובר מזמן מדי שנה הרצאות ואירועים 
יוחדה  ההרצאה  הכיפורים.  יום  מלחמת  בסימן 
 ,)1983  -  1974( הפעם לעשור שאחרי המלחמה 
והוקדשה לזכרם של האלופים שלמה גזית ויהושע 
שגיא ולזכרו של חברנו הטוב תא"ל עמוס גלבוע, 

שלושתם הלכו לעולמם בשנה האחרונה.
הנושא הראשון, שגם עמד במרכז תשומת הלב 
הציבורית, היה יישום מסקנות ועדת אגרנט. ראש 

הממשלה יצחק רבין מינה ב-1974 יועץ למודיעין עם קבלת הדו"ח המסכם 
של הוועדה למרות התנגדותם של ראשי המודיעין. היועץ הראשון היה 
יועץ למודיעין; גוף  רחבעם זאבי ואחריו יהושפט הרכבי. מאז לא מונה 
נותרה בעיקר  מחקר במשרד החוץ הפך לאגף, אך תרומתו הממשית 
בתחומי משרד החוץ; גוף המחקר במוסד התפתח לאגף מודיעין משפיע. 
אלוף גזית החליט לא לקיים תחקיר על המלחמה, כדי לשמור על המורל 
בחיל. ההחלטה עוררה לימים ביקורת בטענה כי לא נעשה בירור נוקב מה 
בפועל גרם לכישלון המודיעיני בהערכה. עם זאת ננקטו מספר צעדים: 
הוקמה יחידת בקרה להערכה המודיעינית )"איפכא מסתברא"(; נשלחה 
איגרת אישית מראש אמ"ן למשרתים - "אפקט סימנטוב"; ובמסגרת שיקום 

המורל בחיל - עוצב תג שרוול. תא"ל יואל 
בן פורת, מפקדה של יחידה 8200 במהלך 
המלחמה, החל ביוזמתו )באישור( לערוך 
המודיעיני  הכישלון  על  יסודי  מחקר 

במקצועיות ובמסירות. 
הקרבי:  במודיעין  השיפורים  במסגרת 
בפיקודים;  המודיעין  מחלקות  הועצמו 
ומרכזי  מרכזית  פענוח  יחידת  הוקמה 
 )869( מטכ"לית  תצפיות  יחידת  הוקמה  האוויר;  חיל  בבסיסי  פענוח 
- נחשון; הוקם ענף מיוחד  יחידת מזל"טים  ומוטסת; הוקמה  קרקעית 
והוקמה  )גדמ"ן(;  לתודעת אויב )תוד"א(; הוקמו גדודי מודיעין באוגדות 
מפקדת קצין מודיעין ראשי. יחידת דובר צה"ל הועברה מכפיפות ראש 
אמ"ן לרמטכ"ל כדי לרכז את ראש אמ"ן רק במשימות הליבה המודיעיניות; 
הוקמו יחידת מחשוב וגדוד קשר ייחודיים לאמ"ן. בתקופתו בתפקיד ראש 
אמ"ן הוביל אלוף יהושע שגיא בנחישות את ההקמה של יכולת לוויינות 
במודיעין במטרה להרחיב את מרחב הכיסוי החזותי; קציני מודיעין שדה 
שולבו במחקר וקציני מחקר בפיקודים; הורחב מגוון התפקידים לחיילות 

במודיעין; והוקם אתר ההנצחה לחללי קהילת המודיעין.

 העשור שאחרי מלחמת יום הכיפורים - 
התיקון אחרי השבר

אפרים לפיד על התיקון והפקת הלקחים שנעשו בתקופת כהונתם של ראשי אמ"ן 
האלופים שלמה גזית ויהושע שגיא

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

זום מל"מ - פרויקט השידורים המקוונים של המל"מ בזום
המל"מ ממשיך בקיום שידורים מקוונים, מרביתם בשיתוף אתר מ.ת.ג 
)מחברים תוכן לגמלאים(. מספרם הרב של המאזינים להרצאות, אלפים 
בכל חודש, מעיד על הצלחת הפרויקט ותרומתו לקידום הנחלת מורשת 
קהילת המודיעין וערכיה לציבור הרחב, ושיתופו בנושאים הנוגעים לסדר 

יומה של קהילת המודיעין ולביטחון הלאומי של ישראל. 
שידורינו המקוונים כללו, בין השאר, את ההרצאות הבאות: תא"ל )מיל'( 
ד"ר אפרים לפיד, בעבר רמ"ח איסוף באמ"ן ודובר צה"ל, הרצה על העשור 
יום הכיפורים-התיקון אחרי השבר; חגי ארליך, פרופ'  שאחרי מלחמת 
)אמריטוס( בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת 
תל אביב, הרצה על מנהיגות סאדאת - עיצובה מחדש של מצרים; רס״ן 
)מיל'( דני מרום, חוקר מורשת עמותת ״מודיעין 10״, ואל״ם )בדימוס( יגאל 
סימון, בעבר מפקד יחידה 504 ויועץ לענייני ערבים במשרד הביטחון הרצו 
על ה״פדאיון״ ברצועת עזה - מבצע״ סריס״ והסיכול הממוקד הראשון של 
)1955(; אמציה ברעם, פרופסור )אמריטוס( בחוג ללימודי המזרח  צה״ל 
התיכון והאסלאם באוניברסיטת חיפה, הרצה על בחירות בעיראק 2021 - 

האם עיראק משתחררת מחיבוק הדוב של איראן? פרופסור מתניה ועמיר 
רפפורט שוחחו על ספרם סייברמאניה: איך הפכה ישראל לכוח עולמי 
בזירה שמעצבת את עתיד האנושות. פרופסור אביתר מתניה מבית הספר 
למדע המדינה, ממשל ויחב"ל באוניברסיטת תל אביב, הוא מי שהקים ועמד 
בראש מטה ומערך הסייבר הלאומיים, ועמיר רפפורט יזם ופרשן צבאי, 
מייסד כתב העת "ישראל דיפנס"; ד"ר מיכל יערי, מומחית לערב הסעודית 
ולמדינות המפרץ, מרצה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטה הפתוחה, 
הרצתה על סעודיה - מדינה במשבר זהות; אל"מ )בדימוס( ד"ר ערן לרמן, 
סגן נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים, בעבר סגן ראש המועצה 
לביטחון לאומי למדיניות חוץ ועניינים בינלאומיים, הרצה על ארה"ב מול 
סין - עימות בלתי נמנע?; ואליעזר )גייזי( צפריר, בעבר ראש שלוחת המוסד 

בטהרן מבכירי השב"כ והמוסד, הרצה על מהפכה ומילוט מאיראן. 
להלן נביא לקט ובו תמצית כמה מהשידורים המקוונים שקיימנו בתקופה 
האחרונה. ניתן לצפות בהם באתר האינטרנט ובקבוצת הפייסבוק של 

https://www.facebook.com/groups/meteg .מ.ת.ג

אפרים לפיד
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תקופת  מאז  שנוצרה  הפרספקטיבה 
 ,1981  -  1970 סאדאת,  אנוור  של  נשיאותו 
את  מחדש  עיצב  האיש  אמירה:  מאפשרת 
מצרים, ולמעשה את המזרח התיכון כולו. הוא 
הטביע חותם אולי יותר מכל מנהיג אזורי בימינו. 
זאת אמירה מאתגרת על רקע העובדה כי בזמן 
שעלה סאדאת לשלטון נחשב לדמות רופסת 
ואף נלעגת. בייחוד על רקע קודמו הגדול, גמאל 
הכריזמטי-משיחי.  המהפכן  אל-נאצר,  עבד 
יש  ומורשתו  כדי להבין את סאדאת  ואומנם, 

להזכיר ראשית לכול את קודמו. נאצר היה מהפכן שהגדיר מחדש את 
זהותה. הוא מחק למעשה את שמה של הישות העתיקה,  ואת  מצרים 
1958( ל"רפובליקה הערבית  ב-  )לאחר האיחוד עם סוריה  והפך אותה 
המאוחדת". הנאצריזם היה שלל של ציפיות לאחדות כל ערבית, לבניית 
מעצמה כל ערבית תוך מהפכה כוללת "מהאוקיאנוס האטלנטי ועד המפרץ 
]הפרסי[". זה היה חזון שטלטל את המרחב כולו, הניע מהפכות ומלחמות, 
עורר את האשליה שבעיותיו של עמק הנילוס ייפתרו במסגרת האדירה 
הזאת. נאצר נסחף בעצמו בעוצמת חזונו, וכך גם נגרר למלחמת ששת 

הימים )1967(, עליה שילם בחורבן ארצו, בבריאותו, ובחייו.
סאדאת שרד את תקופת נאצר כיוון שנחשב למשקל קל, וכלשון ליצני 

הדור במצרים: עִיר קטן בצל אריה הפרא. 
ואולם משהתמנה לנשיא, כמועמד פשרה 
חזק  כאיש  התגלה  הכוח",  "מרכזי  בין 
נפטר מאלה שהתנשאו  ונועז. עד מהרה 
עליו, והחל בשורת יוזמות שהגדירו מחדש 
את מצרים ועיצבו את תולדותיה עד היום. 
הארץ  את  החזיר  הוא  אחד:  במשפט 
מערביות למצריּות. בחוקה חדשה )1971( 
"רפובליקת מצרים הערבית".  נקבע השם 
במלחמת 1973 השלים סאדאת את המעבר 
מאוריינטציה סובייטית לאמריקאית/מערבית. כך גם ניהל את המלחמה 
ההיא - לא לשחרר את תל-אביב בשם אשליית האחדות הערבית, אלא 
לאפשר מהלכים דיפלומטיים על מנת להחזיר את סיני למצרים. התמורות 
שחולל סאדאת בתוך כך בחברה המצרית השפיעו ישירות גם על איכות 
הצבא המצרי: לא עוד הפלאחים של 1967, אלא בוגרי אוניברסיטאות כדרג 
ביניים של הקצונה. גם יוזמתו השנייה - השלום עם ישראל, הייתה שלב 
נועז בדרך לחזרה אל המצריּות ואל המערב. יורשו מבארכ, והנשיא הנוכחי 
א-סיסי, כל אחד בסגנונו, ממשיכים את המתווה האסטרטגי-היסטורי של 

סאדאת, למזלם של שכנינו ולמזלנו שלנו. 
חגי ארליך

מנהיגות סאדאת - עיצובה מחדש של מצרים
חגי ארליך מנתח את תקופתו של סאדאת בראייה היסטורית 

היו  בעיראק   2021 אוקטובר  בחירות 
אמורות להתקיים ביוני 2022 אך הוקדמו. גם 
חוק הבחירות שונה. הכול על-פי דרישתם 
של כמיליון מפגינים שאיבדו כ-600 הרוגים 
בהפגנות סוערות בכל רחבי הדרום השיעי 
נגד שחיתות הממשל שמאז שנת  ובגדאד 
ההשפעה  ונגד  שיעי,  ברובו  הוא   2003
שיעית  אוכלוסייה  מצד  זאת  האיראנית. 
שעד שנת 2003 הייתה, ברובה, פרו-איראנית. 
הסיבה: האליטה הפוליטית השיעית, שארצות 

הברית הייתה המיילדת שלה, היא מושחתת עד היסוד. היא כרתה ברית 
עם טהראן המאפשרת לסחוט את כלכלת עיראק הממוטטת. 

)גז, חשמל,  יותר מ-40% מכל האנרגיה שלה  האבטלה הגיעה ל-45%. 
ניסיון לפתח  תזקיקים( עיראק מייבאת מאיראן, שמכשילה מצידה כל 

יכולת מקומית, למרות שעיראק היא יצואנית 
הנפט השנייה באופ"ק אחרי סעודיה. 

האליטה  את  לשחד  האיראנית  היכולת 
עצמה,  עיראק  משאבי  מתוך  העיראקית 
פרו- מיליציות  חברי   170,000 על  נשענת 

עיראק  עיראק. הם שליטי  בתוך  איראניות 
אותם,  מממן  העיראקי  האוצר  למעשה, 
הם  מטהראן.  רק  פקודות  מקבלים  הם  אך 
דמי  וסוחטים  מאיימים  חוטפים,  רוצחים, 
חסות, שולטים על רוב מעברי הגבול ועל רוב 
נגד דאע"ש  ההברחות, תוקפים את הכוח הבינלאומי שמסייע לעיראק 

ושגרירויות זרות. הם נמאסו על רוב העיראקים.
 2020 ההפגנות הפילו שני ראשי ממשלה. מאז מאי 
מכהן השלישי, מוצטפא אל-כאזמי, שיעי פעיל זכויות 

בחירות בעיראק 2021: האם עיראק משתחררת 
מחיבוק הדוב של איראן? 

אמציה ברעם מתאר את ההתפתחויות האחרונות בעיראק

המשך בעמוד 5

נשיאי מצרים: משמאל מחמד נגיב, גמאל עבד אלנאצר, אנואר סאדאת, 
חוסני מבארּכ, מוחמד מורסי ועבד אלפתאח אלסיסי

)AP :הפגנות בעיראק )צילום
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במבוא  השידור,  של  הראשון  בחלקו 
ממוקד,  סיכול  של  המבצעים  שני  לתיאור 
מרום  דני  הציג  צה"ל,  בתולדות  לראשונה 
הביטחוני  המצב  של  היסטורית  סקירה 
הקשה ששרר במדינת ישראל באותם ימים, 
שהביא להחלטה לייזום את המבצעים הללו 
ולבצעם בפועל. במסגרת זאת הוצגו בסקירה: 
סיפור ההתיישבות של העולים בדרום הארץ 
חבלה  ופעולות  דאז;  ירושלים  וב"פרוזדור" 
ורצח שביצעו כוחות "הפדאיון" בדרום הארץ 
ובמרכזה, כמו גם בעיות ההסתננות למטרות 
גניבה ושוד שפגעו בביטחונם של תושביהם 
מ-270  למעלה  אלה.  אזורים  של  היהודים 
אזרחים וחיילים נרצחו בפעולות איבה אלה, 

עקרבים  במעלה  אוטובוס  נוסעי   11 רצח  נציין:  ביניהם 
וחיילים במהלך חודש  15 אזרחים  ורצח  בחוזרם מאילת, 
ישיבה מכפר חב"ד. למעלה  ביניהם שבעה תלמידי  אחד, 
מ-200 חבלנים מן ה"פדאיון" חדרו ונעו באותה עת ברחבי 
נפשעות.  ורצח  חבלה  פעולות  וביצעו  וביישוביה  הארץ 
פעולות התגמול שביצע צה"ל באותה תקופה לא הביאו 
לחיסול פעולות ה"פדאיון". ברקע לאירועים אלה הנחה ראש 
הממשלה דוד בן גוריון: "לקצץ את ראשי הנחש" )כלומר- 

ראשי ה"פדאיון"(.
בחלקו השני של המשדר תיאר יגאל סימון את "מבצע סריס" 

 ,)504 )כיום  154 בחיל המודיעין  יחידה  ידי  וביצוע המבצע על  - תכנון 
שהנחה ראש אמ"ן האלוף יהושפט הרכבי בכדי לבצע את המשימה שהטיל 
בן גוריון. הביצוע הוטל על שני בסיסי היחידה: בסיס דרום )בבאר שבע( 
)אל"מ  "בכבאשי"  דרום הופקד על הסיכול של  ירושלים. בסיס  ובסיס 

ה"פדאיון"  מפקד  חאפז,  מצטפא  בערבית( 
על  הופקד  ירושלים  ובסיס  עזה,  ברצועת 
אל"מ  בירדן,  המצרי  הצבאי  הנספח  חיסול 
צלאח מצטפא. שני הבסיסים תכננו פעולות 
מתוחכמות ומקוריות אשר בוצעו ביולי 1956. 
למצטפא חאפז הוחלט לשגר ספר ממולכד 
כפול  סוכן  באמצעות  אליו  הועבר  אשר 
ומשוטה, שסיכוייו להגיע אל יעד הפעולה היו 
גבוהים עקב הקשר המוכח בינו לבין חאפז. 
מבסיס ירושלים נשלחה בדואר הירדני חבילה 
שהכילה אף היא ספר עבור צלאח מצטפא, 
אשר היה אחראי להפעלת ה"פדאיון" מגבול 
ירדן, וקבלתם בחוזרם לגדה המערבית בתום 

פעולותיהם הבזויות בארץ.
"ראשי  הייתה חיסולם של שני  תוצאת המבצע המשולב 
לוויה רבת עם באלכסנדריה, עיר  הנחש". לחאפט נערכה 
מולדתו ובה נקרא רחוב על שמו כגיבור האומה, ואילו לווייתו 

של מצטפא נערכה בקהיר בהשתתפות הנשיא נאצר.
שתי הפעולות היוו הצלחה מרשימה אפילו בעיני המודיעין 
ונפל  ועדת החקירה אשר הוקמה מטעמם,  המצרי. בדו"ח 
"זה היה תכנון שטני  נכתב:   )1956( סיני  לידנו במלחמת 
ניצלו את תמימותו של  של המודיעין הישראלי שאנשיו 
הסוכן הכפול ועשוהו מכשיר לביצוע מזימה שפלה. המודיעין 

הישראלי פעל בפיקחות ובדרכים עקלקלות". 
לירידה דרמטית של פעולות ה"פדאיון"  "סריס" הביא  - מבצע  לסיכום 
1956. המשדר  ירדן עד למבצע "קדש" באוקטובר  ומגבול  מרצועת עזה 

המקוון הוקדש לזכרם של המתכננים ומבצעי המבצע.
יגאל סימון

מבצעי הסיכול הממוקד הראשונים של צה"ל
דני מרום ויגאל סימון מיחידה 504 על מבצע "סריס"

אדם וראש ביטחון הפנים לשעבר, פרו-אמריקאי וחד-משמעית לא עוין את 
ישראל. הוא נכשל בניסיונו להשתלט על המיליציות אך הצליח בהקדמת 
41 אחוז מבעלי זכות הבחירה, אבל  מועד הבחירות. אומנם הצביעו רק 
התוצאות היוו מהלומה למיליציות. מ-48 נציגים בפרלמנט )שבו בסה"כ 
נציגים בלבד. המחנה הפרו-איראני המובהק   22 נבחרו  329 מושבים( 
ירד מ-22% ל-17%, אבל המחנה האנטי-איראני המובהק הפסיד  כולו 
הנייטרלים  הרוויח? האמצע,  מי  ל-7.3%.  מ-18.5%  ירידה  יותר:  אפילו 
היכולים להצטרף לכל צד. איש הדת הזוטר והבלתי יציב מוקתדא אל-
צדר, הכורדים, הסונים )כולם שיתפו פעולה עם הכוחות הפרו-איראנים 
קודם(, וארבעים "עצמאיים" שלא נבחרו קודם. רובם כנראה אנטי-איראנים 

מתונים, אבל אינם בכיסו של שום צד. הכול פתוח.

במטה  האורות  דולקים  לכן 
"משמרות המהפכה" של איראן, 
והמיליציות זועמות על תבוסתן. 
זויפו,  שהבחירות  הכריזו  הן 

אל-כאזמי  הממשלה.  ראש  למעון  מתאבדים  מל"טים  שלושה  ושלחו 
ניצל והוא מדבר עתה במתינות. לישראל עניין אסטרטגי קריטי בתבוסת 
המיליציות, או לפחות בהגבלת עצמאות הפעולה שלהן. כאזמי והנשיא 
ברהם צאלח )כורדי(, כמו גם המפגינים, לעומת זאת, חותרים להוציא את 
עיראק לחלוטין מן העימות הישראלי-איראני, ולקשר אותה כלכלית, לצד 
איראן, גם ואף יותר, עם מצרים, ירדן ומדינות המפרץ. הכול עוד אפשרי. 
אמציה ברעם

המשך מעמוד 4

בחירות בעיראק 2021: האם עיראק משתחררת מחיבוק הדוב של איראן? 

 קריקטורה מתוך העיתון "אלערב", לונדון. 
העם עיראקי שבוי בידי מושחתים.
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ולפצחנים.  הסייבר היא הרבה מעבר לתקיפות  מהפכת 
פעילות  חדש של  ממד  יצירתו של  היא  הסייבר  מהפכת 
וירטואלי, המוגדר  יציר אדם,  אנושית, ממד הסייבר, ממד 
כחיבוריות של כלל מערכות המחשב והתקשורת ובליבתם 
האינטרנט, עם כלל הרכיבים, הלוגיקה והידע שבתוכם. זהו 
ממד ההולך וגדל ככל שיותר ויותר מערכות מחשב מצטרפות 
אליו, ושפעילות אנושית רבה עוברת אליו או נוצרת בו יש 
הפיננסית  מהמערכת  משמעותי  חלק  למשל,  כך,  מאין. 
נשענת עליו ותלויה בו לחלוטין. חלק מעולם הקניות עבר 
אליו, ויש בו גם פעילויות אנושיות שלא היו קיימות בעבר 

במרחבים הפיסיים, כמו מדיה חברתית. 
כמדיום חדש של פעילות, יש בו גם סכנות. תקיפה וריגול בתוך הממד 
הופכות לכלי עוצמתי של ארגוני פשיעה, טרור ומדינות. הממד מאפשר 
פעולה מרחוק, כזו שקשה לגלות ולייחס לתוקף ספציפי, וגם שימוש בו 
כדי לפגוע במתקנים ובאנשים בעולם הפיסי. זהו תווך לוחמה חדש, וככזה 
וממשלות מעצימים את ההשקעות שלהם בהגנה על המידע  ארגונים 
ועל הפעילות שלהם בו. הגנת סייבר הפכה מעיסוק של מאבטחי מידע 

לעיסוק של צבאות.

ישראל הייתה מהראשונות להבין את הסיכונים והעוצמות 
שבמרחב המתפתח והקימה יחידה מיוחדת בשב"כ להגנה 
על התשתיות הקריטיות במדינה. אך המהלך האמיתי, נקודת 
להפוך  מואץ  במסע  ישראל  התחילה  שלאחריה  המפנה 
למובילה עולמית בהגנת הסייבר, הייתה ביקורו בשנת 2010 
של ראש הממשלה דאז נתניהו ביחידה 8200, שבסופו התניע 
ולהאצת  יכולות ההגנה של המדינה  את המיזם להעצמת 
בניין הכוח האקדמי-תעשייתי שלה בתחום. מטה הסייבר 
ולאחריו מערך הסייבר הלאומי, היו הגוף הממשלתי שקם 
ופעל בדיוק לשם כך. כיום 40 אחוז מההשקעות הפרטיות 
גם בכשליש מחדי  בעולם בהגנת הסייבר מגיעות לישראל, שמחזיקה 
הקרן - חברות פרטיות בשווי של מעל מיליארד דולר - שקיימים בעולם.
בין מחברי הספר התמקדה בסוגיות השונות הללו,  השיחה המעניינת 
יעניין את  "סייברמאניה". הספר  מופיעות בספרם,  ורבות אחרות  שהן 
הרוצה להעמיק את הבנתו בנושא זה, שהוא בליבת הפעילות האנושית 

כיום ובעתיד.
אביתר מתניה

האיום  כולל  ישראל,  מול  שלה  וההיסטוריה  איראן 
הגרעיני המתפתח, היא מוקד עניין חשוב לכל ישראלי 
האסלאמית  המהפכה  והביטחון.  המודיעין  ולמערכות 
הח'ומיניסטית הייתה ללא ספק האירוע הבומבסטי של 
מוקד  והיא  הסובייטית,  המהפכה  אחרי  ה-20  המאה 
נשכחת  בלתי  וחוויה  בינלאומיים,  ולאיומים  לתסבוכות 

לישראלים שנקלעו אליה, מהומת אלוהים. 
בגורלו של המרצה התגלגלה "הזכות" להיות ראש שלוחת 

המוסד האחרון באיראן, ולחוות הרפתקה מסוכנת - ממצב שבו היה ראש 
שלוחת מוסד במערכת יחסים טובה לכאורה עם מערכת הביטחון האיראני, 
1,300 ישראלים מסכנה  לממונה על תוכנית חירום שכללה חילוץ של 

ממשית, ודאגה זהירה לקהילה יהודית שמנתה 85,000 נפשות.
הקשרים החשאיים הטובים והאמינים עם משטר השאה היו נדבך אחד 

ו"ברית המיעוטים" במזרח  מדינות הפריפריה"  ב"ברית 
גורמים שלא הזדהו לחלוטין עם  מול  התיכון, שגיבשו 
הלוחמה והחרם הערבי נגדנו: עם תורכיה, עם איראן, עם 
ועם  לבנון, בנדבך הצפוני של המזה"ת,  ועם  כורדיסטן 
אתיופיה בנדבך הדרומי. עלה בגורלו של צפריר לשרת 
בכל המוקדים הללו. הסיפור המפורט של תוכנית החירום, 
והפינויים המדורגים עד פינוי האחרונים ממהפכה אלימה 
ומסוכנת, מפורטים בספר שכתב "שטן גדול שטן קטן". 
"הקינוח" הלא נעים לאירוע המהפכה הוא הסכנה האיראנית שהתפתחה 
בנושא הגרעין, בלוחמה האיראנית נגדנו באמצעות פרוקזיס כחיזבאללה, 
והארגונים הפלסטינים, ג'יהאד אסלאמי וחמאס וגורמים אחרים. כל אלו 
הם נושאים חשובים בסדר היום של מדיניות הביטחון. ישראל לא תשלים 

ולא תוכל להשלים עם אלו.
אליעזר )גייזי( צפריר

"סייברמאניה – איך הפכה ישראל לכוח עולמי בזירה 
שמעצבת את עתיד האנושות"

אביתר מתניה ועמיר רפפורט משוחחים על ספרם החדש על מהפכת הסייבר והפיכתה 
של ישראל למעצמה גלובלית בתחום

מהפיכה ומילוט באיראן
אליעזר )גייזי( צפריר שהיה שליח המוסד האחרון באיראן ערב המהפכה ב-1979, 

בתיאור מרתק של מבצע המילוט של הישראלים מטהרן

פברואר 1979, מהומות ברחובות טהרן 
)צילום: רויטרס(
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הסוגיה של עתיד היחסים בין ארה"ב לסין חשובה ביותר לסדר היום 
העולמי כעת ובטווח הנראה לעין, חשובה יותר מסוגיית הגרעין האיראני 
העומדת לפתחנו. מצד אחד, ארה"ב המעצמה ההגמונית בדורות האחרונים, 
מצד שני סין, שהתעצמותה הכלכלית והטכנולוגית המרשימה מתורגמת 
ויותר בסביבתה  יותר  ולהתנהלות שאפתנית  גם לעוצמה צבאית  כעת 

האסטרטגית ואף בזירה הבינלאומית )כולל מול איראן(.
מאוניברסיטת  נודע  חוקר  אליסון,  גרהאם  פרסם  שנים,  כארבע  לפני 
)The essence of Decision(, ספר  הרוורד, את ספרו "מהות ההחלטה" 
העוסק באתגר הסיני, והוא בחר לתת לו את הכותרת המדאיגה "נועדו 
למלחמה" )Destined for War(. מעניינת לא פחות הייתה כותרת המשנה: 

האם ארה"ב וסין יכולות לחמוק ממה שכינה "מלכודת תוקידידס". 
למה הכוונה? תוקידידס, ההיסטוריון המובהק של המלחמה הפלופונסית, 
בסוף המאה החמישית לפני הספירה, תיאר בפרוטרוט את המהלכים 
שהובילו לפרוץ המלחמה )שהחריבה את העולם היווני של אותה תקופה(, 
המדינית  בהגות  פינה  לאבן  מאז  שהפך  אנליטי  הסבר  הציע  גם  אך 
הריאליסטית. ספרטה הייתה המעצמה המקומית ההגמונית, שגם הובילה 
את יוון בעמידת הגבורה מול הפולש הפרסי. אבל במידה גוברת והולכת, 
ימית  ניצבו בפני התעצמותה המהירה של אתונה, מעצמה  הספרטנים 
דינמית שחלשה על הסחר בים האגאי והמשטר ה"דמוקרטי" הנהוג בה 

ימינו, אך בוודאי ביחס לאוליגרכיה הספרטנית( הזין  )אולי לא במושגי 
ביתר שאת את שאיפותיה. 

מעצמת סטטוס קוו מול מעצמה עולה המבקשת לשנותו: זוהי "מלכודת 
תוקידידס", שחזרה על עצמה שוב ושוב בהיסטוריה )ההבסבורגים מול 
הקיסרית  גרמניה  מול  הגדולה  בריטניה  וה-17;  ה-16  במאות  צרפת 

בראשית המאה ה-20( וכעת גלומה באתגר שמציבה סין לארה"ב. 
במישור הצבאי עוסקים הסינים בהתעצמות חסרת תקדים - החל מטילים 
סופר-סוניים שישנו את מאזן הכוחות הגרעיני, וכלה בנושאות מטוסים. 
"הרצועה  בים סין הדרומי. תפיסת  אזורית, הם לוחצים על שכנותיהם 
והדרך" שולחת זרועות למרכז אסיה, אגן האוקיינוס ההודי - וגם למזרח 

הים התיכון. ארה"ב רואה זו בדאגה הולכת וגוברת, ומפעילה לחצי נגד.
אף על פי כן, עימות אינו בלתי נמנע. שלא כבעידן המלחמה הקרה, כלכלות 
זו בזו. אולם אם תימשך מגמת ההינתקות  שתי המדינות עדיין תלויות 
)decoupling( - כולל חסימת הרשתות החברתיות בסין ומניעת השקעות 
תלך  יריבות שתצא משליטה  של  הסכנה   - במערב  בתשתיות  סיניות 
ותתעצם. לישראל יש סיבות משלה לעקוב בדאגה אחר העימות - אם כי 
ביום פקודה, אין ספק שמקומה הוא במחנה האמריקני, מסיבות הנוגעות 

לזהותנו כדמוקרטיה וכמדינת העם היהודי. 
ערן לרמן

ארה"ב מול סין: משמעותה של "מלכודת תוקידידס"
ערן לרמן על עתיד היחסים בין ארה"ב לסין והשפעתם על הסדר העולמי

QQ  ,ראיונות הפרידה של האלוף תמיר הימן, ראש אמ"ן היוצא ושל ד"ר צביקה שטאובר
יו"ר המל"מ היוצא.

QQ  קובי וידר על ;CIA-ד"ר אודי ערן על ה-11 בספטמבר; ד' מאמ"ן על התא האדום של ה
השת"ף בין תורכיה לרש"ף; אבי מושבי על האתגר בסיכול הריגול המזא"רי; יוסי בן ארי 
על NSO "פגסוס" ומה שביניהן; ח' מהשב"כ על המכשפה מהשומרון; ד"ר בני מיכלסון עם 
חלק ב' של "נערי ריצ'י"; ד"ר אבנר ברנע תוהה אם צריך מרגלים בעידן "מיקור המונים". 

QQ  45 שנים - המודיעין ב"מבצע יונתן"; 48 שנים - פסח מלובני על הצליחה הישראלית
ביום הכיפורים בעיניים מצריות; מורשת 8200 על המודיעין שנאסף לקראת המלחמה.

בגיליון 90 )נובמבר 2021( של כתב העת "מבט מל"מ":
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כתב-עת לענייני מודיעין ובטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון 90, כסלו תשפ"ב, נובמבר 2021

ועוד בגיליון:

48
שנים 

למלחמת 
יום

כיפורים

עוזבים ומודים...
האלוף תמיר הימן, ראש אמ"ן הפורש 
וד״ר צביקה שטאובר יו"ר המל"ם היוצא

מסכמים

אבי
מושבי

על 
המודיעין

המזא"רי –
אתגר 
סיכולי

קובי 
וידר
על 

השת"ף
בין

תורכיה
לרש"ף

אהוד 
ערן 
על 
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45
שנים 

לאיסוף 
המודיעין

במבצע
יונתן

ד' 
מאמ"ן

על התא 
האדום

של 
CIA-ה
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בדומה לגופי מודיעין אחרים בעולם, גם סוכנות הביון 
התפיסה  את  בוחנת   )CIA-ה( ארה"ב  של  המרכזית 

והמבנה הארגוני שלה אל מול האיומים המשתנים 
העבודה  בסביבת  והשינויים  הלאומי  לביטחון 

המודיעינית.
במהלך שנת 2015, נעשה שינוי ארגוני רחב שתואר 
במאמר - "על השינוי ב-CIA: שילוביות משימתית 
כרעיון ארגוני מסדר" )ראו באתר המכון(. ההיגיון 

שעמד מאחורי תהליך זה היה לאפשר מיצוי היכולות 
ובעקביות אל מול  המודיעיניות והמבצעיות במהירות 

האתגרים, תוך מיצוי עיקרון השילוביות. כך הוקמו עשרה 
גאוגרפי  - שישה על בסיס   )Mission Centers( מרכזי משימה 

נושאי. מה שייחד את המרכזים האלו היה הצוותים  וארבעה על בסיס 
המשותפים המורכבים מאנשי דיסציפלינות שונות מרחבי הארגון. 

נתון  זו היה  כמו כל שינוי ארגוני, גם השינוי שהוביל ה-CIA בתקופה 
לביקורת פנימית. בין הטענות שעלו נכתב שניהול ישיר על עשרה מרכזים 
ידי ראש הסוכנות מקטין את היכולת שלו להפעיל בקרה ושליטה  על 
אפקטיבית, וכתוצאה מכך נוצר קושי משמעותי יותר במניעה של כשלים. 
טענה נוספת שעלתה הייתה כי אומנם מרכזי המשימה מביאים לקידום 
הגמישות והמענה הארגוני לבעיות מוגדרות, אך הכשלים האסטרטגיים 
עלולים להתרחש בתווך שבין תחומי האחריות של המרכזים. ייתכן שחלק 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

 CIA-מהפנים אל החוץ - השינויים ב 
לאורך השנים האחרונות

של  האחרונות  השנים  של  המודיעיניות  ההחמצות  מן 
קהילת המודיעין האמריקאית, הושפעו בצורה ישירה 
או עקיפה מכשלים שנבעו משיטת מרכזי המשימה. 
הסוכנות מנסה כל העת לבצע התאמות מבניות 
בהתאם  אלו.  כשלים  למזער  כדי  ומתודולוגיות, 
לאחר  לתפקיד  שנכנסו   CIA-ה ראשי  לזאת, 
כהונתו של ג'ון ברנן )2017-2013(, נדרשו לחשוב 
מחדש על היישום של השיטות שהוטמעו במסגרת 
תהליך השינוי של 2015. זאת משום ששימוש שגוי 
בשיטות העבר, שבזמנו היו חדשניות, עלול היה להביא 

את הארגון למסלול של אינרציה שלילית. 
דוגמה לתהליך חשיבה שכזה ניתן לראות בשינויים שביצע ראש 
ויליאם ברנס, המהווים את תהליך השינוי המשמעותי  ה-CIA הנוכחי, 
2015. אלו נובעים מבחינה אסטרטגית שברנס  ביותר בארגון מאז שנת 

ביצע באביב האחרון ולאחר שבעה חודשים בתפקיד. 
בין שינויים אלו, ניתן לראות מצד אחד שינויים מסוג "ישן-חדש". בשינויים 
שכאלו משתמשים במתודולוגיות שכבר הוטמעו בארגון לצרכים חדשים 
של הארגון. לדוגמה, הקמת מרכז המשימה לסין מבטא המשכיות לשיטות 
הישנות של הארגון. הקמתו מצביעה על חזרת הצי"ח המדינתי ועליית 
האיום הסיני על פני האיראני. דוגמה נוספת היא הקמת מרכז משימה 
על לאומי טכנולוגי שנועד לענות על אתגרים א-מדינתיים )טכנולוגיות 
זה,  ובריאות עולמית(. במקרה  מפציעות, ביטחון כלכלי, שינויי אקלים 
יושמה תפיסה ארגונית של מרכזי המשימה לצורך התמודדות עם נושאי 
ביטחון לאומי-אזרחי, דבר שחייב אינטראקציה עם גופים שמחוץ לקהילת 

המודיעין האמריקאית. 
היו  "חדשים" שכוללים שיטות שלא  גם שינויים  ניתן לראות  במקביל, 
מקובלות קודם בארגון. ביניהם ניתן לראות למשל את קיצור הזמן הדרוש 
והגברת ההשקעה בצרכי העובדים לשם  להצטרפות לשורות הארגון, 
משיכת "טאלנטים", תוך השקה של תוכנית עמיתים טכנולוגית שמטרתה 
מתאימים  אלו  שינויים  מוגבל.  זמן  לפרק  מבחוץ  מומחים  הבאת  היא 
לשינויים הבין-דוריים ולמגמות בשוק העבודה היוצרים אתגרים חדשים 
לגיוס ולשימור כוח אדם איכותי ומגוון בארגוני המודיעין, ומבטאים את 

המשך ההתארגנות הפתוחה אל מול המגזר הפרטי והאקדמי בארה"ב. 
לסיכום, שורת השינויים האחרונה ב-CIA שכוללת מתודולוגיות ישנות לצד 
חדשות, אמורה לאפשר התמודדות עם המציאות המשתנה ועם האתגרים 
המרכזיים שקהילת המודיעין מסמנת לעצמה בשנים האחרונות. חלקם 
משקפים את חיזוק המגמה של ההתארגנות ה"פתוחה" מול העולם שמחוץ 

לקהילת המודיעין שמוביל המודיעין האמריקאי.
ניקול נגבי

 עוד על פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ 
www.intelligence-research.org.il :היכנסו לאתר

סיטי  בסינמה  מחדש  התכנסנו   2021 בדצמבר   15 רביעי  ביום 
"השליח האנגלי", סיפורם של  וצפינו בסרט האנגלי המצויין 
אולג פנקובסקי, אשר שימש כחפרפרת שהעביר סודות חשובים 
למערב, ואיש העסקים הבריטי האמיץ גרינוויל וין ששימש כשליח 

להעברת המידע הסודי ממוסקבה ללונדון. 
הרצאתו המרתקת של חברנו אבי, גימלאי השב"כ, העשירה מאד 

את ההקשרים המודיעיניים של הפרשה.  

סינמה בלש  מועדון "סינמה בלש" 
חידש פעילותו בסינמה סיטי
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בטקס במעמד שר הביטחון בני גנץ, סמוך לצומת ליקית, ובהשתתפות 
הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש מנהל המעבר דרומה וראשי רשויות בדרום, 
חתם מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף )מיל'( אמיר אשל בערב כ"ט בנובמבר 
2021 על ההסכם בין משרד הביטחון וחברת ״שיכון ובינוי״ להקמת קריית 

המודיעין של צה"ל בנגב.
״היכולת להגשים חזון לאומי ולהביא לשינוי עמוק בנגב״, אמר אשל בטקס, 
״נשענת על רוח עשייה פורצת גבולות, על אמונה בדרך, והזכות הנדירה 
יוצאים היום לשלב  גוריון. אנו  בן  להיות שותף למהלך היסטורי ברוח 

המימוש. אין חזרה לאחור!״

היסטוריה בנגב!

"הפטפטת מול שמירת סוד" - זכות הציבור לדעת 
מול שיקולי בטחון מידע

המכון לחקר המורשת במל"מ בראשות תא"ל )מיל'( רון כתרי ערך ביום 
11 בנובמבר 2021 סדנה בנושא: "הפטפטת מול שמירת הסוד". יו"ר המל"מ, 
ד"ר צביקה שטאובר, פתח בדברי ברכה, וציין כי הרעיון לקיים סדנה נולד 
בעקבות דאגה שהביעו בוגרי קהילת המודיעין מכך שבשנים האחרונות 
הוסר הרסן בניסיון לזכות בכותרות במדיה, והחשש מהשלכות של חשיפת 

מידע רב. 
- אתגר  "התקשורת בישראל  לימור את  בהמשך סקר פרופסור חיליק 
התקופה", ורון כתרי הנחה רב שיח בו השתתפו ח"כ רם בן ברק יו"ר ועדת 
החוץ והביטחון של הכנסת, לשעבר משנה לראש המוסד, פרופ' חיליק 
)במיל'(  ופובליציסט, ותא"ל  לימור חוקר תקשורת, נחום ברנע עיתונאי 

סימה ואקנין-גיל בעבר הצנזורית הראשית של צה"ל. 
לדיון  כרקע  הבאות,  הנקודות  את  בקצרה  נציין  לימור  של  מסקירתו 
שהתקיים בסוגיה הנדונה: משבר כלכלי המאפיין את תעשיית התקשורת; 
תחרות  חדשות;  וצמיחת  הוותיקות  )אליטות(  ה"ברונויות"  היחלשות 
לבין עצמם;  ובינם  ימות השבוע מצד אמצעי התקשורת השונים  בכל 
הראשוניות והמהירות הם הקובעים על חשבון השלמות במידע והדיוק; 

בין  'הדלת המסתובבת'  בין פרסומת לתוכן עיתונאי;  טשטוש הגבולות 
עיתונאות ליחסי ציבור; ריבוי ערוצים, או: החיים בעידן של "אינפוכאוס"; 
השאלה האם האתיקה העיתונאית מתה; סוגים של הדלפות; ה'פטפטת' 

מול שמירת הסוד.
ואקנין-גיל הביעה את דעתה כי הסודות "האמיתיים" של המדינה נשמרים. 
לא נחשפים נושאים שאיננו רוצים שיצאו, כאלו שמסגירים יכולות, ציוד, 
קשרים ועוד. נוצר תמהיל בין התקשורת לצנזור ולבעלי הסוד. בן ברק 
המשיך ואמר כי מה שחשוב נשמר, וטוב שכך. עם זאת, קיים תהליך מסוכן 
בו פוליטיקאים משתמשים במידע מודיעיני. לדעתו היה השיא בחשיפת 
ארכיון הגרעין האיראני, אופן היציאה נגד הסכם הגרעין וקידום אינטרסים 
פוליטיים על-מדינתיים, תופעה שהיא חלק מ'העולם החדש'. ברנע ציין כי 
המונח "הדלפה" הוא בחירה לא מוצלחת. הנוהג שבו מנגנונים מדינתיים 
מוצאים דרכים לא פורמאליות להעביר אינפורמציה, מהווה ברוב המקרים 
"שמן על המנגנון" ולא מים. יש לפנות לפוליטיקאים ולא לעיתונאים. אנו 
הצד המקבל. אמון הדדי משחרר מטעויות שגוררות נזק לאמינות הכתבים.
אבנר אברהם

צילום: דוברות משרד הביטחון

מימין: סימה ואקנין-גל, רם בן ברק, נחום ברנע, חיליק לימור ורון כתרי )צילום: אבנר אברהם(
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 הרמטכ"ל העניק "אות הערכה מבצעי"
לשלוש יחידות באמ"ן

סיכת מ"מ לצוערי קורס קמ"נים מחזור 1973

הערכה  ב"אות  אלה  בימים  זכו  באמ"ן  יחידות  שלוש 
ידי הרמטכ״ל  על  מבצעי״ המוענק השנה בפעם השנייה 
כביטוי סמלי של הוקרה על מעשה בעל חשיבות עליונה 
לחיזוקו של צה"ל, ואשר יש בו כדי לקדם באופן ניכר את 
ביטחון המדינה. היחידות הזוכות הביאו לידי ביטוי את ערך 
הניצחון, החתירה למגע, יצירתיות וחדשנות, יוזמה ותעוזה 
תוך שיתוף פעולה בין-זרועי. השנה רבים מהאותות עומדים 

בסימן הוקרה והערכה ליחידות נבחרות על פעילותן במבצע 
'שומר החומות'.

היחידות שזכו בחיל המודיעין הן כולן מאגף המודיעין: יחידת 
ומיעטה להתפרסם,  מש"ב ששמרה עד היום על חשאיות 
והיום מהווה נדבך משמעותי בפעולת אגף המודיעין וצה"ל 

כולו, סיירת מטכ"ל, ויחידה 504.
אפרים לפיד

אהרון  48 שנה לאחר מלחמת יום הכיפורים העניק ראש אמ"ן, אלוף 
1973 של קורס  נובמבר  חליוה, את סיכת המ"מ לכ-20 מצוערי מחזור 
קציני המודיעין, שבשל פרוץ המלחמה לא סיימו את בה"ד 1 ולא קיבלו 

את הסיכה. בנוסף הוענקו להם גם סיכת קמ"ן ותעודת הוקרה. 
ראש אמ"ן הודה להם על תרומתם, ומלקחי מלחמת יום הכיפורים הדגיש 
את חשיבות הטלת הספק. בטקס מרגש שנערך בבה"ד 15 באמצע חודש 
נוספים באמ"ן,  נובמבר נכחו גם קמנ"ר, מנכ"ל המל"מ, קצינים בכירים 

ולצדם צוערי קורס קמ"נים הנוכחי. את הטקס אירגן ענף פרט באמ"ן.
1973, יזם את האירוע בעקבות  אלי בן צבי, אחד מצוערי קורס קמ"נים 
1973, ערב  אירוע דומה שנערך לאחרונה בחיל השריון. ב-5 באוקטובר 
מלחמת יום הכיפורים, היו הוא וחבריו בבה"ד 1, בהיערכות לצאת לחופשה. 
וחבריו שלחו  לפתע הורידו את השריונרים מהאוטובוסים אך את אלי 

לביתם. לאחר תקופה קצרה של בלבול ונסיעות חסרות תוחלת, חזר כל 
אחד מהצוערים ליחידתו, וניסה לתרום כמיטב יכולתו במהלך המלחמה. 

לאחר תום המלחמה הם הגיעו בנובמבר 1973 להשלמה בבה"ד 15.
במסגרת מפגש הדורות שנערך בשולי האירוע, התקיימו שיחות בין צוערי 
1973 לצוערי קורס קמ"נים הנוכחי, ובהמשך גם ניתנה להם הרצאה מזווית 
של קמ"ן קרבי של אז. בן צבי, ששירת שלוש שנים בקבע כקמ"ן גדודי 
וחטיבתי והמשיך גם בשירות מילואים, נשא דברים בשם הצוערים ממחזור 
1973. הוא הודה לכל הגורמים באמ"ן שהיו שותפים לארגון האירוע על 
"היינו צעירים  בין השאר:  ציין  בן צבי  48 שנים".  "סגירת המעגל אחרי 
מאוד ללא רקע בקרבות, ובבת אחת החיים לימדו אותנו להתמודד ובצורה 
הכי קשה שאפשר. למעשה למדנו 'על רטוב' מה המשמעות של מלחמה 

ולהיות קמ"ן".
גדעון מיטשניק

)צילום: דובר צה"ל(
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עמותת מודיעין 10
פרויקט המורשת בארכיון צה"ל

אחרי שש שנות עבודה ואלפי שעות של עשרות 
המתנדבים, פרויקט הטמעת ארכיוני היחידה בארכיון צה"ל עומד לקראת 
וצוות מצומצם בסיוע של  נותרו עוד כמה עשרות ארגזים בלבד  סיומו. 
חיילת מעולה מהיחידה ימשיך בעבודתו עוד כמה חודשים. פרויקט ייחודי 
שאין לו אח ורע באמ"ן ובצה"ל מושלם בימים אלה הודות לעבודה מסורה 

של מתנדבי העמותה. כל הכבוד!

פרוייקט המורשת בארכיון צה"ל: ככה זה נראה ב-2016 וכל זה כבר בוצע

תוכנית מגדלור
תוכנית "מגדלור" בשיתוף פעולה עם "עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך" 
יוצאת לדרך. העמותה נוסדה ע"י זוכי פרס נובל והיא פועלת למצוינות 
)בוגרי חיל האוויר( בתחומי  בחינוך בעיקר בתרומת שעות של חבריה 
המדע, ואילו חברי עמותת מודיעין 10 יתרמו את חלקם בתחום הערכים. 
הופץ קול קורא לבתי הספר וההיענות הייתה מדהימה - יותר מתשעים 
בתי ספר מקרית שמונה ועד דימונה וערד ויותר מחמש מאות כיתות ט'-י' 
גילו עניין בהרצאות שלנו והזמינו אותנו. מתוכננת תוכנית הרצה אחרי 

חופשת חנוכה ואנו מקווים להגיע ולהשפיע על ילדי ישראל.

פורטל המורשת
והכנת פורטל שיהיה שער לכל  ניהול חומרי המורשת ביחידה  פרויקט 
החומרים לשימוש המשרתים ביחידה נכנס לשלב ביצוע. היחידה משלימה 
ובמקביל אנחנו מתחילים למיין את  את הקמת הפורטל על מחשביה, 
והווידאו.  אודיו  ולסרטי  מילות מפתח לחומר הכתוב  ולמלא  החומרים 

הוקמו צוותים שמתחילים בימים אלה בעבודתם.

קמפוס חיפה
קמפוס חיפה התקיים כמתוכנן ברוב עם בהשתתפות שמונים חברי עמותה 
זוגם. מזג האוויר האיר לנו פניו, מלון דן חיפה אירח אותנו  ובנות  ובני 
כראוי, והתוכנית החלה בביקור בכפר ג'יסר אלזרקא ונמשכה בחיפה, בנמל 
ובמוזיאון הימי וההעפלה ועוד. בערבים התקיימו הרצאות ובעיקר הייתה 

זו השמחה להיות שוב ביחד אחרי חודשי הקורונה הארוכים.

קמפוס חיפה. תודות ליגאל דקל על הקֹוָלז'

גדי זהר

תחום התרבות
QQ  עם שוך גלי הקורונה, ובתקווה שלא יחזרו עלינו

)לא לטובה( ולאחר כמעט שנתיים של חוסר פעילות 
)למעט מפגשי הזום השבועיים(, חידשה ועדת התרבות של 
"שובל" את פעילותה. נערכו כמה טיולים בארץ, שזכו להצלחה רבה 
ולהשתתפות ערה של החברים. צוות טיולי החוץ של הוועדה, הכין 
תוכנית טיולים מגוונת שתתקיים עד סוף העונה הנוכחית, ביוני 2021.

QQ  זו צפו חברי ובמסגרת  ובידור,  גם בהעלאת אירועי תרבות  התחלנו 
"שובל" בהופעות של אדיר מילר ושל ישראל קטורזה. גם מועדון הזמר 
חידש את פעילותו, ועד כה נערכו שני מופעים - הראשון עם קרן הדר, 
והשני עם שלומית אהרון. באירועים אלה לקחו חלק גם חברי "ארגמן".

QQ  ,"הטוב הסרט  "מועדון  של  פעילותו  את  אלה  בימים  מחדשים  אנו 
שבמסגרתו אנו עורכים הקרנות טרום-בכורה של סרטים איכותיים, 
הוקרנו  שבו  הכוכבים",  "שבעת  שקולנוע  לאחר  בהרצאה.  המלוות 
הסרטים הללו במהלך השנים האחרונות, נסגר, אנו עורכים פיילוטים 
לבחון את קיום אירועי המועדון בבתי קולנוע אחרים - ברשת "רב חן", 

בסינמה-סיטי, וברשת "הוט סינמה". במקביל, אנו ממשיכים במפגשי 
הזום אחת לשבוע, ונהנים מקהל צופים נאמן וקבוע.

QQ  המרחבים אף הם חוזרים לפעילות ומציעים טיולים ומופעים לפי חלוקה
גיאוגרפית.

עלינו לציין כי הכול מקפידים על הכללים של תו ירוק ומסכות. שומרים 
על בריאות חברינו.

תחום הרווחה
יותר  המבוגרים  חברינו  עם  כל התקופה לשמירת קשר  לאורך  פעלנו 
ואם במשלוח תשורות קטנות  והמבודדים אם באמצעות קשר טלפוני 
כולל חידוש "הדף הירוק" איגרת פיזית ובו חדשות הארגון. בימים אלה 

אנו שבים לביקורי בית ולמפגשים עם החברים הללו.

תחומים אחרים
החלטנו להכניס לבתי חברינו גם את המל"מ לא רק את "שובל". החל 
"מה חדש במל"מ"  וכן פתחנו מדור  שיתוף פעולה עם ספריית המל"מ 

באתר האינטרנט של "שובל".
שמוליק

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת "שובל" 
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פעילות עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(
QQ  8200 במסגרת הקשר עם היחידה, עמותת בוגרי 

חברתי  "אקסלרטור"   - "להבות"  בתוכנית  פעילה 
שירותם  במהלך  היחידה  ולחיילי  לחיילות  טכנולוגי 
הצבאי. לעמותה ניסיון רב שנים בתוכניות האצה לסטרט-אפים טכנולוגיים. 
את  משיקה  העמותה  היחידה,  ובוגרי  בוגרות  למען  מהפעילות  כחלק 
לפיתוח הקריירה  לסייע  8200Career במטרה  פורום הקריירה החדש 
 לבוגרות ולבוגרי היחידה. בוגרי היחידה מוזמנים להצטרף לפורום כאן: 

.www.8200.org.il/he/217 :פורום קריירה .www.8200.org.il/he/261

QQ  בפורום Webinarab :העמותה המשיכה בשתי סדרות של הרצאות בזום
"8200 עד הבית". המטרה היא לחבר  וסדרת ההרצאות   8200mideast

ותיקים הרצאות העשרה של אנשי מפתח  ולהציע לאזרחים  בין דורות 
בתעשיות השונות - כולם בוגרי יחידה 8200. 

QQ  העשייה במסגרת  ענפה  פעילות  התקיימה  האחרונים  בחודשים 
בתוכנית  השביעי  המחזור  השקת  הכוללת:  העמותה  של  החברתית 
8200impact; פתיחת שנת פעילות חדשה לבני נוער בפריפריה בתוכנית 

אחרייטק-Techlift; מפגש Seed2A לבוגרי תוכניות ההאצה של העמותה 
ויזמים יוצאי היחידה; הרשמה לתוכנית Back2R&D ומחזור נוסף לתוכנית 
 Woman2Woman Female Entrepreneurship Program בתוכנית 

בשיתוף עם תוכניות ההאצה בעמותה; פתיחת מחזור חדש בתוכנית 8200 
לעסקים קטנים; פתיחת מחזור חדש בבת ים ובבית שמש במסגרת 

מיזם "תופסים כיוון" לתעסוקת צעירים אקדמאים; ועוד.

QQ  נפגעות אלימות - תוכנית חדשה בעמותה המלווה נשים  "בדרכה" 
כלכלית.  לעצמאות  להגיע  ובמטרה  בחייהן  חדש  דף  פתיחת  לקראת 
התהליך כולל ליווי, הכשרה ותעסוקה בתעשיית ההייטק. התוכנית היא 
והביטחון  Google, משרד הרווחה  יוזמה משותפת של קרן רש"י,  פרי 
החברתי ועמותת בוגרי 8200. אנו גאים ללוות את הנשים בדרכן החדשה, 
ומזמינים אתכם לקחת חלק בתוכנית כמתנדבים, כמתרגלים, כמנטורים 

וכמעסיקים פוטנציאליים. 
rashi.org.il/programs/her-way :פרטים נוספים על התוכנית

QQ  המונים גיוס  קמפיין  לראשונה  העמותה  משיקה  דצמבר  בחודש 
לחינוך  "אחרייטק"  תוכנית  עבור   8200 ובוגרי  בוגרות  לקהילת 
הבנה  מתוך  "אחרייטק"  את  הקמנו  בפריפריה.  נוער  לבני  טכנולוגי 
את  המרחיבים  משמעותית  מקפצה  מהווים  טכנולוגי  וידע  כלים  כי 
בפריפריה.  נוער  לבני  חברתית  מוביליות  ומאפשרים  הבחירה,   יכולת 

jgive.com/new/he/ils/donation-targets/64594 :קישור לפרוייקט

אחרייטק )צילום: פייסבוק עמותת בוגרי 8200(

בעת האחרונה השקנו שני פרויקטים חברתיים נוספים:
QQ  8200 להכשרת Cyber Impact Program פתיחת מחזור שני בתכנית

 .Cyber Security 100 צעירות וצעירים חסרי ניסיון לתפקידי
QQ  Cybint בהמשך להצלחה הרבה של פרויקט ה-Cyber Impact של 

Solutions עם רשות החדשנות, אנו פותחים מחזור נוסף עם שותפינו 
לאחר   ThriveDX ל-  מיתגה מחדש את שמה   HackerU(  ThriveDX
שרכשה בחודשים האחרונים את Cybint Solutions(. הפרויקט עם משרד 
הכלכלה והתעשייה נועד לקדם הכשרת סייבר בסיוע ממשלתי ומימון 
מלא בשווי של 30,000 ₪ למשתתף. בתום ההכשרה יינתן ליווי למציאת 
עבודה למסיימים בהצלחה ללא עלות. ההכשרה פתוחה לכולם וגם הפעם 
 אנו שואפים לקבל להכשרה אוכלוסיות בתת-ייצוג בתעשיית ההייטק. 

.cybersecurityimpact.com :ניתן להפיץ את הלינק לכל המעוניינ.ת

אליענה דן ונעם שפירא

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ
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חנוכת השלט ליד הבית בסוקולוב 26 בתל אביב

ערב מורשת מכ"ן 

אביב,  בתל  נחנך  ומרגש  צנוע  בטקס 
על  מורשת  שלט   ,26 סוקולוב  ברחוב 
הבית בו פעלה חוליית האזנה של הש"י, 
בראשות  "ההגנה"  של  הידיעות  שירות 
מרדכי  אפרים דקל. את החוליה הקים 
ורצמן-אלמוג, מי שהיה לימים מפקד ש.מ. 
8200, ביוזמת  2, היחידה המוכרת כיום - 
בידרמן  מנחם  היחידה.  בוגרי  עמותת 
נעם  הוביל את הפרויקט הזה ביחד עם 

שפירא.
ברחוב  בדירה  בסודיות  פעלה  היחידה 

סוקולוב 26 בתל אביב, והאזינה לתשדורות ולשיחות טלפון של המשטרה 
הבריטית. התקופה היא אחרי "הספר הלבן" והמצוד שערכו הבריטים על 
ולסכל את  אוניות ההעפלה. ל"הגנה" היה חשוב לעקוב אחר הבריטים 
פעולותיהם כנגד המעפילים ניצולי השואה. ורצמן-אלמוג עבד בעיריית 
עובד מחלקת  בהיותו  לפעילותו החשאית  וניצל את הכיסוי  תל אביב 

הבריאות בעירייה.
בטקס חשיפת השלט בנוכחות בני המשפחה של אלמוג נשאו דברים סגן 
ומ"מ ראש העירייה, דורון ספיר, מפקד יחידה 8200, תא"ל י', תא"ל )מיל'( 

ד"ר אפרים לפיד וקצין המורשת רס"ן )מיל'( יוסי דגן.

הוא  כי  היתר,  בין  בדבריו,  אמר  ספיר 
האחד  כובעים,  בשני  שם  להיות  שמח 
כנציג עיריית תל-אביב יפו והשני כקצין 
זכות  "זוהי  8200 בעבר.  מודיעין ביחידה 
גדולה של העיר תל אביב יפו להנציח את 
במחתרת  פעלו  שבהם  המקומות  אחד 
כאן  צה"ל.  להקמת  עד  היחידה  ראשוני 
הראשון  הסודי  המקום  למעשה  היה 
שבו פעלו מי שהיה מפקדה הראשון של 
היחידה מרדכי ורצמן-אלמוג והצוות שלו 
במסגרת שירות הידיעות של ההגנה. עם 
2 )ש.מ.2( התמקמה היחידה בבית האדום  הקמת צה"ל ושירות מודיעין 
ואח"כ עברה ליפו לבית הייכל. בשנת 1953 עברה יחידת ההאזנה ש.מ.2 

לגלילות.
לשורשיה  מייחסת  שהיחידה  החשיבות  על  עמד   8200 יחידה  מפקד 
ועל הרוח המיוחדת של תעוזה, מסירות והצלחה מקצועית  ולמייסדיה, 
שהייתה אופיינית לאנשי חוליות ההאזנה ברחבי הארץ. מנהלת הטקס 
והאירועים בעירייה, שרי ישראלי, הובילה מיזם הנצחה זה, והנחתה את 

האירוע בחמימות.
אפרים לפיד

בנובמבר  ב-16  למכ"ן התקיים  מורשת  ערב 
ותיקיו. המכ"ן היה  2021 במל"מ בהשתתפות 
ארצית אפשר  מבצעי שבפריסה  טכני  מערך 
לאכן מכשירי קשר של הצבאות שמסביבנו, 
כסיוע לב"ר )בינה רשתית( וכמתן מענה לצרכי 
סייע  אף  מסוימים  במקרים  כולל,  המודיעין 
להצביע על מטרות לכוחות צה"ל. כיום המערך 
בעבר.  שהתקיים  באופן  עוד  קיים  אינו  הזה 
המענה הניתן היום שונה באופן הטכנולוגי, ואף 

נותן מענה מדויק הרבה יותר מבעבר.
הערב הוקדש לשלושה שהיו מאושיות התחום: 
המהנדס ג'ורג' גרין )בן 93(, סא"ל יעקב קליין 

)שנעדר   90 בן  ביברמן  ואל"מ שמחה  רבות,  89( ראש הענף שנים  )בן 
כיום  הנעשה  על  ט' שסיפר  אל"מ  הערב  רפואיות(. פתח את  מסיבות 
ביחידה בהתמודדות עם הצורך במתן איכונים בדיוק מירבי הן לצורכי 
זיהוי היעד והן לצורכי "כוונת נשק". אל"מ ט' ענה לשאלות המשתתפים 
שגילו עניין רב בסקירתו. פרופ' יגאל שפי, היסטוריון בתחום המודיעין, 
יחידות האזנת השדה  ואת התרומה של  בימים אלה את הסיוע  חוקר 
לכוחות צה"ל במלחמת העצמאות ובעשור הראשון לקיומו של צה"ל. שפי 
הציג את ממצאיו על תרומת המכ"ן והחשיבות שייחסו לו קציני המודיעין 
של הכוחות דאז ובעיקר הרמטכ"ל לסקוב. פרשת "רותם" הייתה, לדברי 
שפי, נקודת מפנה בתולדות היחידה, שכן הלקח העיקרי היה שיש לפרוס 
רשת מכ"ן מול החזיתות השונות באופן קבוע שתעבוד ברציפות ולא רק 

בתרגילים, מבצעים או מלחמות. 
תרומת  על  סיפר  זמיר  שבת  )בדימוס(  סא"ל 
ארוך  משירותו  אותה  הכיר  שהוא  כפי  המכ"ן, 
דבריו  בסוף  קליין.  יעקב  לצד  ביחידה,  השנים 
זכרם של חללי ענף המכ"ן שנהרגו  העלה את 
במהלך הפעילות ובמלחמת יום הכיפורים. סימן 
טוב קרקו, מטכנאי המכ"ן הוותיקים והמסורים 
ביותר, סיפר על רוח הלחימה והדבקות בעשייה 
שדאגו  גרין,  של  בראשותו  הטכני  הצוות  של 
להשמיש  אויר  מזג  ובכל  מקום  בכל  עת,  בכל 
את המערכות הללו מהחרמון בצפון ועד שארם 
אלשיח בסיני. יעקב מור, מוותיקי המכ"ניסטים 
במערך, השלים על תרומתו של גרין לתחזוק המערכות הללו. אמנון בן 
נס את תרומתו של  משה, אף הוא מראשוני מפעילי המכ"ן העלה על 
ביברמן להכשרת צוותי המכ"ניסטים הן מבחינה מקצועית והן מבחינת 

חיילותם. 
תא"ל )בדימוס( אריה בנטוב, מי שהיה מפקד היחידה, סיכם את הערב 
יסודות  וסקר את תרומתו של קליין להעמיד את הנושא מראשיתו על 
מקצועיים בשל הרקע שלו בגיאודזיה ובתרומתו למודיעין ול-ב"ר. בנטוב, 
גרין בתחום הטכנולוגי. את  והמקצועית של  יכולתו ההנדסית  ציין את 
הערב הנחה אל"מ )בדימוס( נעם שפירא. צלילה הלמן תיעדה את הערב, 

והחומר ישמש את מורשת היחידה. 
נעם שפירא

 הסרת הלוט בסוקולוב 26 בתל אביב. במרכז התמונה, מפקד היחידה 
ומ"מ ראש העיר עו"ד דורון ספיר, בוגר היחידה

חברים מספרים על מכ"ן
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ת ו ח פ א ' צ

QQ  לתא"ל )מיל'( יובל שמעוני, עם מינויו לממונה על הביטחון במערכת
הביטחון )מלמ"ב(. שמעוני כיהן בעבר כקמנ"ר.

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

www.facebook.com/malamiicc

QQ  ליפתח רייכר עתיר
 על ספרו החדש 

"מוות שימושי מאוד".

QQ  לאיציק ברזלי על
פתיחת תערוכה חדשה 
"באשר הלכתי" בגלריה 

העירונית הרצליה.

יני
ימ

אל 
אר

ם: 
ילו

צ

QQ  ליוסי אלפר על
 Death Tango: ספרו

 Ariel Sharon, Yasser
 Arafat, and three

.Fathful Days in March

QQ  לצלילה הלמן על
תעודת הצטיינות וחצי גמר 
בפסטיבל הסרטים הבינ"ל 

על סרטה גרמנים וישראלים.

QQ  ,לדני לימור איש המוסד
מפקד מבצע "אחים" 

להעלאת יהודי אתיופיה 
לישראל, על קבלת פרס 

יוסי הראל לשנת תשפ"ב.

QQ  לחיילי "רואים רחוק" בוגרי קורס מיכאל 8 במגמת
פענוח GIS. עלו והצליחו. 
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תודותינו 
לאבנר אברהם, לחגי ארליך, למנחם בידרמן, לאמציה ברעם, לאליענה 
דן, לגדי זהר, לרון כתרי, לאפרים לפיד, לערן לרמן, לגדעון מיטשניק, 
לדני מרום, לאביתר מתניה, לניקול נגבי, ליגאל סימון, לאליעזר )גייזי( 
צפריר, לרקפת פאר, לעמיר רפפורט, לאופיר שהם, לשמוליק, לנעם 

שפירא, ולכל אלה שסייעו בהכנת הגיליון.

'זומלמ' - המרכז למורשת המודיעין מל"מ ממשיך לקיים פעילות 
הרחב  לציבור  גם  וערכיה  המודיעין  קהילת  מורשת  להנחלת 
באמצעות שידורים מקוונים בזום בשיתוף עם מ.ת.ג )מחברים תוכן 

לגמלאים(. מרכזת ומנחה: יוכי ארליך.

להלן התוכנית למפגשים הקרובים: 

יום ראשון 19.12.2021 שעה 18:00  •
אנחנו שנינו מאותו הכפר - אחד גיבור אחד בוגד.   

סיפורם של שני חברי קיבוץ גן שמואל, אורי אילן שהיה בקבוצת   
והתאבד   1954 בשנת  "צרצר"  במבצע  בשבי  החיילים שנפלו 
בכלאו רק כדי לא להסגיר פרטים חיוניים לאויב הסורי, ואודי 
אדיב שנשפט ל-17 שנות מאסר והורשע בריגול ובחבלה במדינת 

ישראל.

מרצה: ד"ר אל"מ )במיל'( משה אלעד. מרצה במכללה האקדמית   
גליל מערבי, בעבר שימש כמושל ג'נין, מושל בית לחם, מושל 

צור וגזרת בינת ג'ביל )במלחמת לבנון הראשונה(.

יום ראשון 26.12.2021 שעה 18:00  •
תורכיה של ארדואן לאן?   

דיין  ינרוגק, מומחה לתורכיה במרכז  איתן חי כהן  מרצה: ד"ר   
ללימודי המזרח תיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.

2.1.2022 שעה 18:00  •
המזרח התיכון לאחר "האביב הערבי"  

מרצים: אלי פודה, פרופסור ללימודי האסלאם והמזרח התיכון   
ללימודי  בחוג  פרופסור  וינקלר,  ואון  העברית  באוניברסיטה 

המזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטת חיפה.

אירועי 'זומלמ' - שריינו ביומנכם

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

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

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

•  יום ראשון 9.1.2022 שעה 19:00
ערב לזכרו של נחמן טל שהיה בעבר משנה   

לראש השב"כ.
פרטים בהמשך.  

יום שני 10.1.2022 שעה 10:30  •
האזכרה לסא"ל ד"ר משה מרזוק ולסא"ל שמואל   

עזר בחלקת עולי הגרדום במרומי הר הרצל 
בירושלים.

יום שלישי 18.1.2022 התכנסות 18:00   •
טקס חלוקת מלגות עידוד למצוינות ולקידום   

הישגים בקרב סטודנטים מטעם הקרן להנצחת 
ד"ר אל"ם יעקב ברנדיס.

אירועים במל״מ
שריינו ביומנכם

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

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

9.1.2022 שעה 18:00   •
איראן - ילדי המהפכה האסלאמית בין תקווה   

Y לדור X לייאוש: מדור
ליאורה בעבור הנדלמן, ראשת המרכז ללימודים  ד"ר  מרצה:   

איראניים באוניברסיטת תל אביב. 

16.1.2022 שעה 18:00  •
20 שנה ל-KARINE-A: המחקר המודיעיני שהוביל   

למבצע "תיבת נוח" לכידת אוניית הנשק - התגברות 
על סימני שאלה ואי ודאות. 

מרצה: אל"מ )מיל'( גיל נוי, רמ"ח מחקר במספן מודיעין ים )מד"ן   
ים( בחיל הים. כיום רמ"ט מודיעין בוועדה לאנרגיה אטומית. 

23.1.2022 שעה  18:00  •
רוסיה בזירה הבינלאומית וההשלכות על ישראל.   

מרצה: צבי מגן, בעבר שגריר ברוסיה ובאוקראינה, וראש "נתיב".   
כיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. 

30.1.2021   שעה 18:00  •
ערכים, אידיאלים ואחריות אישית: 67 שנים   

ל"עסק הביש".
"קדושי קהיר"  נחם אילן. ראש הקרן להנצחת  מרצה: פרופ'   
במל"מ. דיקן הפקולטה למדעי הרוח וראש התכנית לתואר שני 

בתרבות יהודית במכללה האקדמית חמדת.
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