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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
דבר העורכת

קוראים יקרים,
בכותרות  היא  שמחתנו.  ראש  על  סין 
כפי  המל"מ  באירועי  וגם  יומנו,  סדר 
כל  כמעט  הגיליון.  בהמשך  שמדווח 
בימים  העוסקים  באירועים  הדוברים 
אלה בניתוח המפה האזורית והגלובלית 
שבה אנו חיים, שבים ומדגישים עד כמה משמעותית גם לנו 
ארה"ב  עם  המתחרה  המעצמה  סין,  של  הגוברת  עוצמתה 

על בכורה בכלכלה ובאסטרטגיה העולמית. 
גם  תהליכים,  לחזות  קשה  כמה  הדוברים  מדגישים  ועוד 
מתרחשת  אינה  כשהתפתחותם  וגם  מקיפים,  כה  כשהם 
צמיחה  של  תוצאה  אלא  געש,  הר  של  פתע  כהתפרצות 
מתמשכת. על אחת כמה וכמה קשה לחזות מכות טבע כמו 

מגפת הקורונה שעלולות להשפיע על כל העולם. 
לעצמנו  להזכיר  שבים  אנו  ממש,  אלה  בימים  במקביל, 
השואה,  אימי  את  מעלים  השנייה.  העולם  מלחמת  את 
בסרטים  לבקרים,  חדשים  מחקר  ספרי  בשלל  מעיינים 
מחשב.  בטכניקות  נצבע  אף  שחלקן  טלוויזיה,  ובסדרות 
חשיבות  את  ומעלה  שב  ההיא  הנוראה  המלחמה  זיכרון 
אני  גם  רחוקות.  כפינות  שנדמה  למה  גם  הלב  תשומת 
ואף  חשובות  חזיתות  היו  כי  מחדש  לגלות  "הופתעתי" 

גורליות במזרח אסיה. 
העימותים בין יפן לסין היו בין הגורמים שדרדרו למלחמה 
הגורם  אז  הייתה  יפן  בתולדותיהן.  משמעותיים  והיו 
מגויסת  מעצמה  הצבאיות,  הטכנולוגיות  במיטב  החמוש 
והשפילה  שכבשה  היא  וקשוחה.  נחושה  מנהיגות  תחת 
מעצמות  לעזרת  הנזקקת  הנחשלת,  המפולגת,  סין  את 
המערב. היכן סין היום, והיכן יפן? – מה אנחנו מפספסים? 

הכול משתנה. איפה לא?
 ,2020 לשנת  הראשון  שלפניכם,  מל"מ"  "רואים  בגיליון 
בין  הקשר  את  מודיעין", שבחנה  "בימת  על  לקרוא  תוכלו 
המתפרסם  המידע  גל  מידה  באיזו  לביטחון.  התקשורת 
בתקשורת וחושף סודות מפעילותה של קהילת המודיעין 

מסכן את ביטחוננו? 
המחקר  מכוני  של  פעילותם  על  לקרוא  תוכלו  כן,  כמו 

במל"מ, של קרנות ההנצחה, של העמותות ועוד. 

קריאה מעניינת!
יוכי ארליך

על המתח שבין התקשורת 
לביטחון

והתמקדה במתח   2019 ב-20 בדצמבר  24 התקיימה במל"מ  "בימת מודיעין" מס' 
שמקיימים  המפגשים  סדרת  במסגרת  מתקיים  האירוע  לביטחון.  התקשורת  שבין 
נשא  האירוע  בפתח  מודיעין".  ועושים  שעשו  האנשים  "עם  דיפנס"  ו"ישראל  המל"מ 

דברי ברכה מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דוד צור. 

המשך בעמוד 2

בחלק הראשון של האירוע הציג תא"ל )מיל'( אמנון 
סופרין "פרשייה מודיעינית". זו המחישה את תפקידו 
המכריע של המודיעין: באיתור איומים משמעותיים 
ישראל;  של  הלאומי  הביטחון  את  המסכנים 
הארת  תוך  לסיכולם,  האופרטיביים  ובמהלכים 
הדיאלוג החשוב המתקיים בין ראשי הקהילה לבין 

הקברניטים ומקבלי ההחלטות. 
שבין  המתח  בנושא  פאנל  סופרין  הנחה  בהמשך, 
התקשורת לביטחון. בפאנל נטלו חלק: תא"ל )מיל'( 
רון כתרי, קצין מודיעין בכיר, אשר שימש גם כדובר 
צה"ל בין השנים 2000 – 2002, ד"ר רונן ברגמן עיתונאי וסופר, חבר במערכת "ידיעות 
אחרונות" ובשנים האחרונות גם ב"ניו יורק טיימס", וסא"ל )מיל'( רון קרניאלי – סגן 

הצנזורית הראשית לתקשורת, בעבר איש יחידה 8200. 
של  רבות  ופעילויות  נפרץ",  "הסכר  שלאחרונה  התחושה  נכונה  האם 
של  בטחונה  את  המסכן  באופן  בתקשורת  נחשפות  המודיעין  קהילת 

ישראל? 
לדברי קרניאלי בדילמה שבין חשיפה לבין שמירה על ערכי הדמוקרטיה וזכות הציבור 

לדעת, הצנזורה מגדירה את יעדי ההסתרה. קרניאלי קובע כי יעדי 

אמנון סופרין מציג פרשייה עלומה

משתתפי ״בימת מודיעין״
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ההסתרה אינם נחשפים בתקשורת, 
על  שומרת  בישראל  והתקשורת 
המדינה.  של  האמיתיים  סודותיה 
לכך יש להוסיף, כי בעידן של "פייק 
ניוז" ומציאות מדומה, חלק מהמידע 

המתפרסם אינו מייצג אמת. 
שהתחושה  זה,  בעניין  גורס  ברגמן 
אותנו"  "שוטף  הפרסומים  שגל 
לעיתים   - הוא  נהפוך  נכונה.  אינה 
אינו  לפרסם  שחשוב  מידע 

מתפרסם. ברגמן מסכים עם הקביעה כי בהכללה ליבת הסודות נשמרת. 
שבה  היחידה  המערבית  המדינה  היא  ישראל  כי,  טוען  ברגמן  אולם 
פועלת צנזורה, והיחידה שבה קיימת דרישה להגיש את החומר לאישור 
מחשבה  מתוך  פועלים  הצנזורה  אנשי  אומנם  פרסומו.  לפני  הצנזורה 
זו  לדבריו  אולם,  ישראל,  מדינת  של  ביטחונה  על  שומרים  שהם  כנה 
סיטואציה שאינה טבעית. אנשי מודיעין משמשים כ"שומרי הסף", הם 
הקובעים מה מותר ומה אסור, ומונעים פרסום מידע שברגמן טוען כי יש 

לפרסמו וכי זכות הציבור לדעת קודמת.
כתרי ציין את ההשתנות הדרמטית של התקשורת העולמית ואת זמינות 
המידע המזינה את הרצון לחשוף מידע נוסף. תפוצת המידע באינטרנט 
חושפת מידע רב ואין יכולת להחיל עליה צנזורה. כיום התופעה הקיימת 
היא הצפת מידע והפצתו באמצעות אין סוף ספקים המתקשרים ישירות 
עם  ישירות  מתקשרים  מנהיגים  גם  כך  צרכנים.  של  עצום  קהל  עם 
קהלים גדולים ומפיצים מידע, כמו נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ המנהל 

את מדיניותו באמצעות ציוצים בטוויטר.
את  לפרסם  לא  ההחלטה  החשאיות:  על  לשמירה  באשר 

הפצצת הכור בסוריה נועדה לאפשר לאסד "מרחב הכלה"
מי  היו   2007 בפברואר  בסוריה  הכור  הפצצת  בפרשת  כי  ציין  ברגמן 
שתמכו בחשיפת הסיפור. כל הכתבים הבינו מה התרחש, ורצו לפרסם 
זאת. אולם, הצנזורה כפתה משמעת של ברזל של הסתרה וכולם צייתו 
צ'ייני  דיק  ההגנה  ושר  בוש  ג'ורג'  לשעבר  הנשיא  יותר,  מאוחר  לה. 
פרסמו את כל המידע שהיה בידיהם בזיכרונות שהוציאו לאור. ברגמן 
ציין כי קיים ריאיון עם ראש ה-CIA לשעבר מייקל היידן, אשר חשף את 

כל המידע, אך בישראל המידע פורסם רק כעשר שנים לאחר האירוע. 
לתקשורת יש היסטוריה של הפסדים לצנזורה בבג"צ, בעיקר מהטעם 

שחופש המידע אינו עיקרון הנוגע לחיי אדם. 
אורך  לכל  האירוע  את  לפרסם  האפשרות  סוגיית  את  ליווה  קרניאלי 
"מרחב  לאסד  נשאיר  שאם  היו  המודיעיניות  ההערכות  לדבריו,  הדרך. 
לקחת  נדרשה  הצנזורה  מינורית.  בצורה  להגיב  עשוי  הוא  הכלה", 
בחשבון מה תהיה התמונה שיפיק מודיעין האויב מהפרסומים בישראל, 
כמהימנים.  בעיניו  הנחשבים  צבאיים  כתבים  של  מפרסומים  במיוחד 
בחו"ל,  כל הפרסומים שהופצו  בפני השופטים  הובאו  לבג"צ  בעתירות 
התגובה  תהיה  מה  האפשרות  את  בחשבון  הלוקחים  השיקולים  וגם 
של  צוות  הוקם  בג"צ,  של  ההמלצה  בעקבות  דבר  של  בסופו  הסורית. 
אנשי מקצוע, אשר בחן את כל ההיבטים ולבסוף התיר לפרסם את כל 

פרטי האירוע. 
כתרי התייחס לבעייתיות העומדת בפני מערך ההסברה הישראלי ובכלל 
זה דובר צה"ל להסביר את המדיניות הישראלית. הדברים אמורים למשל 
בפעילות צה"ל בשטחי יהודה ושומרון. במהלך ביקור שקיים באירופה 
יעצו לו עמיתיו להציע כי פעולות צה"ל בשטחים יוצגו כפעולות שיטור 
למניעת הפרות סדר. כשהעלה את ההצעה בפני הרמטכ"ל דאז מופז, 

נדחה. 
נחשפים  המודיעין  שארגוני  הקשה  התחושה  בעניין  ועוד 
על  להגן  יכולה  אינה  הצנזורה   – המידה  על  יתר  לאחרונה 

קהילת המודיעין יותר מאשר היא עצמה
רון קרניאלי טען כי הצנזורה אינה יכולה להגן על הארגון )צה"ל, שב"כ, 
מונעת  אינה  והיא  עצמו,  על  להגן  מעוניין  הארגון  מאשר  יותר  מוסד( 
הכושל  המבצע  פרסום  מטעמו.  דברים  לפרסם  מהגופים  אחד  מאף 
בחאן יונס ע"י החמאס והתחקיר ב"אל-ג'זירה" שיקפו את המידע כפי 
בעיקר  ב"אל-ג'זירה",  שפורסם  מהמידע  חלק  להציג.  בקש  שהחמאס 

בכל הנוגע לפנים ולשמות, לא פורסם בכלי התקשורת הישראלים.
עם  ביחסי התקשורת  מפנה  נקודת  הייתה   "300 "קו  פרשת 

המודיעין 
שצילם  התצלום  את  לפרסם  אסרה  שהצנזורה  למרות  ברגמן  לדברי 
בחיים,  בעודם  מהאוטובוס  מורדים  המחבלים  נראו  בו  ליבק,  אלכס 
"מחול שדים", שכלל מהלכים של ראשי השב"כ  פרסום התמונה החל 
שסיכנו את שלטון החוק בישראל. אומנם העורכים של עיתון "חדשות" 
ובהמשך קרס, אך בעקבות  ימים,  הועמדו לדין, העיתון נסגר לארבעה 
הפרשה גובשו דפוסי פעולה ונוהלי עבודה חדשים בשב"כ. מאוחר יותר 
כי התמונה המפורסמת מ"קו  ציין  רון קרניאלי  נחקק גם חוק השב"כ. 

300" תלויה במשרדו כאות וכלקח איך לא נכון לנהוג.
אמנון סופרין

פאנל ״בימת מודיעין״ )מימין(: אמנון סופרין, רון קרניאלי, רונן ברגמן ורון כתרי

תקיפת הכור בסוריה )צילום: דובר צה״ל(
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המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

על הקושי האמריקני להעריך את ממדי 
האתגר הסיני

המודיעין  של  המתודולוגיה  לחקר  המכון  ערך   2020 בינואר  ב-20 
עם  האמריקנית  המודיעין  קהילת  התמודדות  בנושא  עיון  ערב  במל"מ 

התעצמותה של סין )האירוע התקיים לפני התפרצות וירוס הקורונה(.
שינוי  תהליכי  על  מועד  מבעוד  להצביע  מתקשות  מודיעין  קהילות 
להתרחש.  שעתידים  לשינויים  מטרימים  סימנים  ולזהות  אסטרטגיים, 
התפתחות  על  בזמן  ההצבעה  אי  היא  לכך  הבולטות  הדוגמאות  אחת 
האתגר הסיני על ידי הקהילה האמריקנית. הניסיון להבין קושי זה היה 

המחולל של ערב העיון. 
ערן  ד"ר  )מיל'(  אל"מ  המל"מ,  יו"ר  שטאובר,  צבי  ד"ר  השתתפו  בערב 
לרמן, לשעבר העוזר להערכה בחטיבת המחקר באמ"ן, פרופ' יורי פינס 
טלפז  חובב  ופרופ'  טיאנג'ין  ומאוניברסיטת  העברית  מהאוניברסיטה 
TEXAS A&M. הנחה תא"ל )מיל'( יוסי  מומחה לארה"ב מאוניברסיטת 

קופרווסר, ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ.
ד"ר צבי שטאובר ציין בפתח יום העיון, כי בעוד שהקהילה המודיעינית 
בישראל עוסקת בהתפתחויות בסביבה הקרובה, העימות החשוב באמת 
רבים,  נוגע בתחומים  הוא  סין.  לבין  בין ארה"ב  הגדול  בעולם  מתרחש 
והניצוצות כבר מורגשים. עד לפני שני עשורים סין הייתה מעצמת לואו-
מנת להתחרות  על  תועפות  הון  היא משקיעה  ובשנים האחרונות  טק, 
מתכות  מלאכותית,  בינה  הנמלים,   - החיים  תחומי  בכל  באמריקנים 

נדירות, וכיו"ב. 
שהדרך  עמוקה  הכרה  מתוך  גדלנו  הוויכוח?  באמת  נסוב  מה  על 
היחידה להתפתחות כלכלית היא דרך הליברליזם הכלכלי, המתאפשר 
)רוסיה,  העולם  ואומות  זה,  את  מאתגרת  סין  דמוקרטית.  בחברה  רק 
הונגריה, פיליפינים( מאמצות גישה זו - אפשר להתפתח בלי דמוקרטיה 
ובלי ליברליזם מערבי. בתחום האסטרטגי מודיעיני, אנחנו תמיד טועים 
בגלל חולשות אנוש. כך היה תמיד, וקשה עד בלתי אפשרי למצוא דרך 
בהערכת  הוא  ביותר  הגדול  האתגר  כיום  אלו.  חולשות  על  להתגבר 

הכיוון שאליו הולכת סין.
למודיעין  בדבריו  התייחס  לרמן  ערן  ד"ר 
שסין  בשעה   - הסיני  ולאתגר  האמריקני 
קידמה את מרוץ הצמיחה שלה, המודיעין 
ולא  בבעיות אחרות  היה טרוד  האמריקני 
מודעת  וושינגטון  היום  בסכנה.  הבחין 
אתגר  ובראשם:  מציבה,  שסין  לאיומים 
והחשש  הסיני  הצבא  התעצמות  הסייבר; 
שסין תקדם את הטענה לריבונות על כל 
ברית  בעלות  חשבון  על  הדרומי  סין  ים 
המודל  עם  וההתמודדות  צבאיים;  כוח  במהלכי  האמריקנים  של 
סמכותי  משטר  תחת  קיצונית  קפיטליסטית  חברה  מציעה,  שסין 
האמריקנים  המערב.  של  ודמוקרטי  ליברלי  מודל  מול  וסוציאליסטי 
עלולה  והתוצאה  יכולים,  הם  עוד  כל  הסינים,  את  לבלום  רוצים 
להיות גלישה לעימות רחב היקף. הנשיא טראמפ מבין את זה, ומכאן 

מקור כוחו.

האם  השאלה  את  ניתח  פינס  יורי  פרופ' 
אתגר  היא  לארה"ב  סין  בין  ההתמודדות 
ממשי או בהלת שווא? לדבריו בארה"ב קיים 
בדגש  מציבה,  לאיום שסין  ביחס  קונצנזוס 
על החשש מפגיעה בהגמוניה האמריקנית. 
השני  )התמ"ג  כלכלית  מעצמה  היא  סין 
בגודלו בעולם(, מעצמה טכנולוגית, והמודל 
עם  נוספות.  למדינות  קורץ  אכן  הסיני 
סין לא עתידה לאתגר את  זאת, להערכתו 
מעמדה הגלובלי של ארה"ב. היא עסוקה בענייניה הפנימיים בסוגיות 
כמו: גודל האוכלוסייה ופיזורה, תנודת האוכלוסין, המחסור במשאבים 
וכיו"ב. סין איננה מדינה מיסיונרית, ובוודאי שאינה חותרת להידרדרות 
- המלחמה  גורמים  נכון לשקול שני  צבאית עם המערב. אשר לעתיד, 
החד צדדית נגד סין עלולה להיות בבחינת "להעיר את האריה מרבצו" 
קץ  שמה  הסינית  העוצמה  והתחזקות  לאומני(;  גל  שיתעורר  )ייתכן 
פינס  "קץ ההיסטוריה"(.  רעיון  )מופרכות  ניצחון המערב  על  למחשבה 
מאמין שעולם שמכיל דגמים רבים, הוא עולם שיכול לצמוח ולהתפתח, 

מדובר בברכה ולא באיום.
התמודדות  את  ניתח  טלפז  חובב  פרופ' 
של  הבעיה   - הסיני  האתגר  עם  ארה"ב 
ארה"ב נגזרת ממהלכים שהיא יוזמת: העברת 
בכוח  בהשתתפות  הירידה  לסין,  מפעלים 
העבודה האמריקני, וכך גם העלייה בגירעון. 
להורדה  באמצעים  משקיעה  סין  במקביל, 
המשי  )"דרך  התעבורה  עלויות  של  ניכרת 
ענק.  בהיקפי  לארה"ב  ומייצאת  החדשה"(, 
תוך  הושגה  הסינית  שהצמיחה  לציין  חשוב 
הפרות בוטות של כללי ארגון הסחר הבינ"ל, לרבות גניבה של קניין רוחני, 
סבסוד מסיבי של ייצוא, שעבוד של עשרות מיליוני סינים, הגנה על שער 
תורת  על  מתבססת  סין  מול  טראמפ  של  המדיניות  וכיו"ב.  נמוך  מטבע 

המשחקים: כל סיכום ביניים הוא יעד זמני בלבד, כל 

נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא ארה״ב דונלד טראמפ )צילום: Kevin Lamarque, רויטרס(

ד״ר ערן לרמן

פרופ' יורי פינס

פרופ' חובב טלפז
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עוד מפעילות המכון לחקר המתודולוגיה 
של המודיעין: 

0 קידום שיתוף פעולה בפיתוח ידע מתודולוגי - במהלך דצמבר ערך 
שונים  גורמים  עם  נפגש  במהלכו  הברית,  בארצות  ביקור  המכון  צוות 

העוסקים במתודולוגיה של המודיעין. 
–בהשלמה  המודיעין  קהילת  עם  מתודולוגיים  למידה  מפגשי  קיום   0
החיילית של קורס קציני מודיעין בבה"ד 15 נערכה סדנה בדצמבר 2019. 

זרקורים:
0 רשתות סייבר מודיעיניות - משמעויות לקהילת המודיעין בישראל 
סוגים שונים של  כהן, ממפה ארבעה  ידי שירה  - הזרקור, שנכתב על 
רשתות )Networks( סייבר מודיעיניות ועומד על מאפייניהן הייחודים. 

 SNA-ו "טוניק": איסוף מודיעיני באמצעות שיטוט ברשתות  זרקור   0
לשיטוט  חדשה  שיטה  מציג  סלע,  ליאב  ידי  על  שנכתב  הזרקור,   -
)אקספלורציה( ברשתות החברתיות, העשויה לשמש גם שיטות נוספות 

למיצוי מידע.

המשך מעמוד 3

צד מגדיר את המטרה שלו במנותק מהמטרות האחרות, אין מגרש אחד, 
וחשוב מכל - יש לפעול באופן בלתי צפוי וליצור מצוקה גוברת והולכת 
כך למשל  כדי לחייבו להסכים לתנאיו. טראמפ פועל  אצל הצד האחר, 
המטרה  וממושך.  ארוך  הוא  סין  מול  המשחק  סין,  נגד  הסחר  במלחמת 

הסופית לפי טראמפ היא להגיע להסכם שטוב לשני הצדדים.
בסוף  חזה  לא  האמריקני  המודיעין  כי  קופרווסר  ציין  הסיכום  בדברי 
שנות ה-90 את השינוי האדיר בקצב הצמיחה של סין ואת משמעויותיו, 
כנראה לנוכח התבססות על הנחות שאינן יכולות לחזות שינויים. בנוסף 
העדר היכרות עמוקה עם התרבות הסינית הביא להנחה שסין תמשיך 
ואוכלוסייה  גרעיני  נשק  ברשותה  יש  אם  גם  נחשלת,  מדינה  להיות 
הטרור  )אז  המרכזי  באיום  הלב  תשומת  את  לרכז  הנטייה  עצומה. 

קהילה:
0 קבוצת הפייסבוק של המכון )'מודיעינולוגיה'( הולכת וגדלה, ופעילותה 

הכפילה את עצמה במהלך החודש האחרון.
אסטרטגיים,  ובחיזוי  בהערכות  לאחרונה  התמקד  בקבוצה  השיח   0

בחשיפה של מידע מסווג ככלי להשפעה ובשיטות איסוף שונות. 
שירה כהן

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

www.terrorism-info.org.il באתר האינטרנט של המכון 
ובעמוד הפייסבוק מודיעינולוגיה

טכנולוגיות סיניות בבסיס טילים בסעודיה

)AP ,NG Han Guan Pool :מנהיגים עולמיים בכנס בסין, מאי 2017 )צילום

העולמי וקודם לכן בריה"מ( הביאה להקלת ראש בעוצמה הסינית. 
חשוב לכן לפתח כלים של "סריקת האופק" שיאפשרו להבחין בזמן 
המציאות  על  משמעותית  להשפיע  העלולות  תופעות  של  בניצנים 

בעתיד, ולפתח את ההכרות עם התרבות של האחר. 
נוספת קשורה בשאלה לאן עלולה המתיחות להתפתח. האם  סוגיה 
 ,WIN WIN בסיס  על  להסכמה  טראמפ,  שרוצה  כפי  תוביל,  היא 
שתבטיח את המשך העליונות האמריקנית, האם היא תוביל לעימות, 
משום  אם  ובין  בטעות(  או  )במכוון  לפינה  סין  דחיקת  בשל  אם  בין 
שיש  כאיום  בצדק(  שלא  או  )בצדק  תיתפס  הסינית  שההתנהלות 
לפעול נגדו, או שהיא תוביל להיווצרות עולמות מקבילים שבכל אחד 

מהם מעצמה אחרת נהנית מהגמוניה? 
ליאב סלע

מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

צילום: דובר צה״ל
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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית

דריסה, דו"ח הטרור השנתי פיגועי  דקירה,  )פיגועי  הנוכחיים  במאפייניו  העממי,  הטרור  יימשך 
פיגועי ירי(, עם עליות וירידות בהיקף וברמת הקטלניות בהתאם לאירועים 
בשטח ולהתפתחויות המדיניות והכלכליות. כמו כן צפוי כי חמאס והג'האד 
ולהפעיל התארגנויות טרור  ימשיכו במאמציהם לגייס  האסלאמי בפלסטין 

ביהודה ושומרון, בעיקר משטחי רצועת עזה ומתורכיה. 
ברצועת עזה, למרות התהליך המתקיים עתה של הרגעת השטח, צפויים 
סיבות  לכך  הגדר.  בקרבת  אלימות  וביטויי  רקטות  ירי  אירועי  להימשך 
רבות: חמאס לא ויתר באופן מלא על השימוש באלימות כמנוף להשגת 
שיש  "סוררים",  טרור  ופעילי  ארגונים  של  הימצאותם  מישראל;  תמורות 
להם סדר יום פוליטי משלהם, המאתגרים את חמאס ואשר עלולים לשוב 

ולשבש את ההרגעה. 

המל"מ חגג את חג החנוכה עם המשפחות השכולות 

חוגגים חנוכה עם המשפחות השכולות

אירוע חנוכה המסורתי למשפחות השכולות התקיים במל"מ ביום רביעי 25 
בדצמבר 2019. למרות מזג האוויר הקשה, הייתה נוכחות גבוהה של מוזמנים. 
לאחר דברי ברכה של יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר והמנכ"ל תא"ל )מיל'( 
הילדים  ולמבוגרים.  לילדים  )בנפרד(  מיוחדת  פעילות  התקיימה  צור  דודו 
הופנו בתחילה לסרט ב"סינמה סיטי", והמבוגרים נהנו מהרצאתו המרתקת 
של אבנר אברהם גמלאי המוסד בנושא "מהמוסד להוליווד". אברהם סיפר 
על דרכו לעולם הסרטים ומאחורי הקלעים של הפקת הסרט 'מבצע פינאלה 
אליאס, ששר  יהודה  הזמר  הופיע  עימו  יחד  אייכמן'.  לכידתו של  סיפור   -
עם הקהל ושיתף בחיקויים וקטעי מעבר. בהמשך הציג איתן גלזר פרשה 
מודיעינית. שתי הקבוצות התאחדו לקראת הדלקת נר של חנוכה ע"י הרב 
החיילי, ולהקת "חמניות" הנעימה בשירתה. בסיום האירוע חולקו סופגניות 

וחבילות שי למשפחות. האירוע זכה למשובים חיוביים ביותר מהמשפחות.

במהלך ינואר 2020 פרסם מרכז המידע למודיעין ולטרור את הדו"ח השנתי 
אודות מאפייני הטרור הפלסטיני נגד ישראל בשנת 2019. הדו"ח מצביע על 

שתי תופעות עיקריות שאפיינו את הטרור הפלסטיני הממוסד והעממי: 
0 ביהודה ושומרון נמשכה הירידה 
בהיקף הטרור )רובו טרור עממי( 
וברמת הקטלניות שלו. סך הכול 
בוצעו במהלך השנה 34 פיגועים 
פיגועי  )רובם  משמעותיים 
דקירה(, חמישה בני אדם נהרגו. 
בשנת  פיגועים   55 לעומת  זאת 
לייחס  ניתן  הירידה  את   .2018
לאפקטיביות  ובראשונה  בראש 
של  והמנע  הסיכול  פעולות  של 
לכך  הישראלים.  הביטחון  כוחות 
של  הסיכול  פעילות  גם  תרמה 
הרשות  של  הביטחון  מנגנוני 
ממחישה  כן,  כמו  הפלסטינית. 
מגמת הירידה את כישלון חמאס וארגונים נוספים "לייצא" את הטרור ליהודה 
ושומרון, כמו גם ירידה משמעותית בנכונות הציבור ביהודה ושומרון ליטול 

חלק משמעותי בפעולות טרור ומחאה נגד ישראל. 
0 ברצועת עזה נמשכה מדיניות האלימות המבוקרת של חמאס, במסגרתה 
חלה עלייה משמעותית בהיקף הטרור והאלימות, בדגש על ירי רקטות לעבר 
ישראל. בשנת 2019 שוגרו מרצועת עזה 1,403 רקטות ופצצות מרגמה, מספר 
"צוק  ירי הרקטות בשנת 2014 במהלך מבצע  שיא של כל הזמנים )למעט 
איתן"(. במהלך השנה התחוללו שלושה סבבי הסלמה, שבמהלכם בוצע ירי 
מסיבי של רקטות ושל פצצות מרגמה לעבר ישראל. בין הסבבים התקיים 
"טפטוף" רצוף של ירי. אירועי הירי, התקיימו במקביל להמשך צעדות השיבה 
השבועיות והאלימות הכרוכה בהן, והן גרמו לשיבוש שגרת החיים של תושבי 

הדרום, ובעיקר תושבי עוטף עזה. 
באשר למגמות הטרור בשנת 2020, מעריך מרכז המידע כי ביהודה ושומרון 

לוחם משמר הגבול נפצע מבקבוק תבערה 
 שהשליכו לעברו פלסטינים במהלך הפרות 

)QUDSN3 סדר ועימותים בחברון )דף הפייסבוק

תוכנית  פורסמה  השנתי,  הטרור  דו"ח  כתיבת  לאחר   ,2020 בינואר  ב-28 
ומתכוונים  וכול  מכול  אותה  דוחים  הפלסטינים  המאה"(.  )"עסקת  טראמפ 
לפעול נגדה. המערכה שהם מתכוונים לנהל עלולה למצוא ביטוי, בין השאר, 
בהגברת הטרור העממי ביהודה ושומרון, בהעלאת מפלס האלימות מהרצועה 
ובמאמצים מצד חמאס וארגונים נוספים להפעיל התארגנויות טרור ביהודה 
ושומרון. מגמת הירידה הרב שנתית בהיקף הטרור ביהודה ושומרון, שעליה 
הצביע הדו"ח שסיכם את שנת 2019, עלולה אפוא להשתנות בעקבות תוכנית 

טראמפ ו"גלי ההדף" שהיא עלולה לחולל. 
המידע  מרכז  של  האינטרנט  באתר  המכון  מפעילות  ועוד  המלא  הדו"ח 

https://www.terrorism-info.org.il - למודיעין ולטרור
דליה קורן

עזה - אלימות בקרבת הגדר
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ת ש ר ו מ ו ה  ח צ נ ה

65 שנים לתלייתם של שמואל עזר ומשה מרזוק בקהיר

הקרן להנצחת "קדושי קהיר" ממשיכה במסורת ההנצחה 

האזכרה לקדושי קהיר

יום העיון להנצחת קדושי קהיר באירוע ב"ריאלי" בחיפה

מנכ״ל המל״מ דודו צור נושא דברים

הארץ,  מרחבי  ותלמידים  תלמידות  המכריע  רובם  איש,  כ-500 
התאספו בי' בשבט תש"ף, 5 בפברואר 2020, סביב קבריהם של סא"ל 
כדי  עזר במרומי הר הרצל  וסא"ל המהנדס שמואל  ד"ר משה מרזוק 

לציין מלאת 65 שנה להעלאתם לגרדום בקהיר. 
התחתון  שבגליל  "הודיות"  הנוער  בכפר  משטרה  מגמת  תלמידי 
ואל"מ  צור,  דודו  )מיל'(  תא"ל  המל"מ,  מנכ"ל  כבוד.  משמר  שימשו 
על התיקון  בדבריהם  הנוכחים  ריגשו את   ,8200 יחידה  י' ממפקדת 

שהנוכחים עושים לעוול שעשתה המדינה לגיבורי הפרשה.

ליטול  העוז  את  הֵרעּות,  את  בדרכו  הדגיש  הדוברים  משני  אחד  כל 
על  הציבור  ערכי  העדפת  ואת  המולדת  אהבת  את  אישית,  אחריות 

ערכי היחיד כלקחים רלוונטיים לכולנו. 
בלטו בקהל: רוברט דסה מאסירי ה'פרשה'; ד"ר יוסף מרזוק, אחיו של 
שמואל  של  אחייניו  ויוסי,  גליה  אלה,  המל"מ;  וממקימי  מרזוק  משה 

עזר; ונסים לוי, תלמידו של עזר בתיכון באלכסנדריה. 
נֵחם אילן

עיון בבית  יום  זו השנה התשיעית שהקרן להנצחת קדושי קהיר קיימה 
הספר "הריאלי" בקמפוס "בית בירם" בחיפה. יום זה הוא חלק ממסורת הנצחה 
רחבה יותר של נידוני קהיר, שבה שותף בית הספר "הריאלי" באופן פעיל מדי 
שנה. נכחו בהרצאות כחמישים תלמידים אשר מתמקדים בלימודיהם בעולם 
הערבי ובאסלאם או בשפה הערבית. עוד נכחו נציגי משפחות הנידונים ונציגי 
הקרן. קודם ליום העיון האזינו התלמידים להרצאה מפי המורה ומרכז מגמת 
המזרח התיכון ודיפלומטיה אזורית, מר גיל חנן, על "פרשת סוזאנה" )הידועה 

גם בשם "העסק הביש"(. 
נחם  ופרופ'  ענבי  עופר  הספר.  בית  מנכ"ל  דב,  בן  יוסי  ד"ר  היום  את  פתח 
של  עוצמתו  על  רב-שיח  הנחו  קהיר,  קדושי  להנצחת  הקרן  ראש  אילן 
)בן  זפרן  מאיר  והצייר  האדריכל  הביש".  "העסק  בפרשת  האנושי  ההיבט 
91.5!(, מאסירי הפרשה, הפליא בסיפוריו על חוויותיו מהמעצר ומהמשפט. 
בקהיר,  מרזוק, מפקד התא  לד"ר משה  בינו  על הקשר האמיץ  סיפר  זפרן 
ועל תגובתו לאחר השמעת גזרי הדין. גיא, בנו של רוברט דסה שישב בכלא 
המצרי 14 שנים, סיפר כיצד אביו, אשר השתתף בתזמורת בית הכלא, לימד 
בכלא  באירועים  אותו  ניגנו  והם  "התקווה",  לנגן את ההמנון  את האסירים 
מבלי שידעו מה משמעותו. אלה שושנה סיפרה על דודה, המהנדס שמואל 
הצטיינותו  על  בקהיר,  נתלה  אשר  האלכסנדרונית,  החוליה  מפקד  עזר, 
בלימודים ועל אהבת הדעת כערך מכונן באישיותו. כשנפגשו חברי החוליות 
במעצר לאחר חודשים של חקירות מייסרות ולפני המשפט, תרגל אותם עזר 
במתמטיקה, והרצה להם על תורת היחסות. נחם אילן סיפר על צוואתו של 

עולה הגרדום ד"ר משה מרזוק, וכיצד אחיו, ד"ר יוסף מרזוק, פעל למימושה 
תוך מאבק מתמשך עם הממסד. עוד סיפר על מאבקו של יוסף מרזוק האח 
להעלאת הגופות של מרזוק ועזר, ועל הלקח האישי שראוי להפיק מנחישותו 

ומדרכו של יוסף מרזוק.
בסוף יום העיון סיפרה שושנה מנהלת הקרן, על דמותה מעוררת ההשראה 
של מרסל ניניו-בוגר, האישה היחידה ברשת, אשר ישבה לבדה בכלא המצרי 
14 שנים, והלכה לעולמה לפני כשלושה חודשים. מר מנדי רבינוביץ', מנהל 

החטיבה העליונה, חתם את היום.
אלה שושנה
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הקרן להנצחת אל"מ ד"ר יעקב ברנדיס

המרכז למורשת המודיעין )מל״מ( | אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

ענבר עטיה הי"ד
4.3.1996 - 3.7.1973

ענבר נרצחה בפיגוע טרור בדיזנגוף סנטר 
תל אביב, בערב פורים תשנ"ו )מרס 1996( 

והיא בת 22 שנים. 
ענבר, בתם של חרמונה ואל"מ איקא 

עטיה, נולדה וגדלה ברמת אפעל, אחות 
לאורית ולאסף. 

בתום לימודיה בבית הספר המקיף ביהוד, 
התגייסה לצה"ל ושירתה בחיל המודיעין בין 

השנים 1993-1991. 
בשנה האחרונה לחייה למדה כסטודנטית 

באוניברסיטת תל אביב.

התכנסות וכיבוד קל החל מ-19:30 | תחילת האירוע: 20:00
: ת י נ כ ו ת ב

פתיחה
 הצגת פעילות קרן ענבר

מרצה אורח: פרופ׳ עוזי ארד, לשעבר היועץ לביטחון 
לאומי והיועץ המדיני לרוה״מ

תוכנית אומנותית: הזמר והיוצר, חנן יובל
דברים לזכרה

ה נ מ ז ה
 טקס הענקת מלגות עידוד

על שם ענבר עטיה הי"ד לשנת 2019
 המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(

אתר הנצחה הממלכתי לחללי הקהילה

 האירוע יתקיים ביום שני, 30.3.2020,
 ה׳ ניסן תש״ף, בשעה 20:00,

 באולם קלצ'קין, מוזיאון ארץ ישראל,
רמת אביב, רח' חיים לבנון 2 תל אביב

www.keren-inbar.org.il
E-Mail: inbarfund@gmail.com 3 0 . 3 . 2 0 2 0

הקרן להנצחת אל"מ ד"ר יעקב ברנדיס ז"ל, ציינה במל"מ ב-14 בינואר 
2020 את יום השנה הרביעי למותו. הקרן העניקה מלגות לסטודנטים 
מצטיינים, ששירתו בקהילת המודיעין בצה"ל במהלך האירוע. את הקרן 
קופרווסר,  יוסי  )מיל'(  תא"ל  עומד  ובראשה  במל"מ,  המשפחה  הקימה 
ראש חטיבת המחקר בעבר. חברים בקרן פרופסור רחל ברנדיס רעייתו 
ד"ר  והצלה,  כבאות  ונציב  בשב"כ  בכיר  בעבר  רומח  שמעון  יעקב,  של 

יעקב עשני, והחתום מטה.
ושירת   ,)65 בן  )בהיותו   2016 בינואר  נפטר  ברנדיס  יעקב  ד"ר  אל"מ 
את מרבית שירותו בצה"ל בזירה הטכנית/טכנולוגית בחטיבת המחקר 
באמ"ן. הוא עסק בעיקר באיום הנשק הכימי ובפיתוחו במדינות האזור 
ובעיקר בעיראק ובסוריה. ברנדיס סיים את שירותו בצה"ל כראש הזירה, 

והמשיך לשרת במשרד הביטחון. 
ראש  לשעבר  ברון,  איתי  )מיל'(  תא"ל  שנשא  בדברים  נפתח  האירוע 
המיוחדת,  ולאישיותו  לברנדיס  התייחס  ברון  באמ"ן.  המחקר  חטיבת 
נשא  וחשיבותו. אחריו  והמחקר הטכנולוגי בצה"ל  ודיבר על המודיעין 
שנמצא  הזירה  ראש  את  שייצג  הטכנית,  הזירה  איש  ג'  סא"ל  דברים 
לזירה. רעייתו רחל, הציגה את  ועמד על המורשת של ברנדיס  בחו"ל, 
תולדות חייו ופעילותו בתחומים שונים, ובכלל זה בתחומים המקצועיים. 
בסרטון קצר הוצגו דברים שאמר עליו מפקדו דאז, אלוף )מיל'( יעקב 
עמידרור, ששימש באותה תקופה ראש חטיבת המחקר באמ"ן. בסרטון 
נוסף סיפר ברנדיס על עצמו ועל שירותו בזירה, ובמיוחד על פעילותו 
בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991, והוויכוח שהתעורר אז 

בצה"ל לגבי היכולת העיראקית בתחום הנשק הכימי. בוויכוח זה עמד 
ברנדיס על דעתו בנושא, למרות שספג האשמות אישיות בשל כך, עמדה 
שהוכחה בסופו של דבר כנכונה. רס"ן אביטל נשאה דברים מרגשים על 
היכרותה עם ברנדיס, אשר חנך אותה בהגיעה לזירה, ולאחר מכן כאשר 

ראיינה אותו במסגרת פרויקט המורשת של היחידה.
בסיום האירוע הרצה פרופ' שראל פליישמן מ"מכון ויצמן" על הפרויקט 
בו הוא עוסק יחד עם מדענים צעירים נוספים במכון, שתכליתו עיצוב 
חלבונים באופן אוטומטי, ולפי דרישה. הנושא רלוונטי לתחום התגוננות 
של  לצדו  ששירתה  ניר,  אסנת  )מיל'(  סא"ל  קטלני.  כימי  נשק  מפני 
ליוותה  מייזלס  ומורן  האירוע  את  הנחתה  הטכנולוגית,  בזירה  ברנדיס 

את האירוע בקטעי שירה.
פסח מלובני

ת ש ר ו מ ו ה  ח צ נ ה

חברי הנהלת הקרן באירוע חלוקת המלגות
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עמותת "שובל" 
ב-11  התקיים  "שובל"  עמותת  של  השנתי  האירוע   0
זוג  ובנות/בני  גמלאים  כ-1,500  באירוע  נכחו   .2019 בדצמבר 
מכל הארץ. האירוע כלל מפגש חברים, ארוחת ערב, ברכות של 
כספי  ומתי  חנוך  שלום  של  המשותפת  והופעתם  הארגון,  וראש  העמותה 

במופע "העיקר זה השירים".
של  הביקורת  ולוועדת  העמותה  לוועד  הבחירות  תהליך  הסתיים   0
ולאותם  הבחירות,  לעריכת  העמותה  באתר  השתמשו  לראשונה  העמותה. 
באמצעות  להצביע  אפשרות  ניתנה  לאינטרנט  נגישים  שאינם  גמלאים 

מעטפות. בכך התאפשר גידול במספר הגמלאים שהשתתפו בהצבעה. 
0 ב-4 בדצמבר 2019 התקיים אירוע למתנדבים מקרב גמלאי המשרד. 
האירוע מתקיים אחת לשלוש שנים. האירוע שנערך בתיאטרון "הקאמרי", 
כלל צפייה בהצגה "לא לריב" של התיאטרון, חלוקת תעודות הוקרה ושי - 

חנוכייה מהודרת מעשה ידי העמותה "ציפור נפש".
לסבים  העמותה  של  חנוכה  פעילות  במסגרת   2019 בדצמבר  ב-26   0
ולנכדים הוקרן הסרט "לשבור את הקרח 2". האירוע כלל מפגש וכיבוד קל 

לגדולים ולקטנים. 
אירועים נוספים שהתקיימו בשיתוף הגמלאים כללו: 

הארגון  מתוך  והנפגעים  מהפצועים  חלק  עם  התקיים  מרגש  מפגש   0
ישראל  מערכות  לפצועי  ההוקרה  יום  אירועי  במסגרת  וגמלאים(  )עובדים 
פורום  חברי  באירוע השתתפו   .)2019 בדצמבר   15( האיבה  פעולות  ונפגעי 
שוחחו  המפגש  במהלך  סוציאלית.  ועבודה  פסיכולוגיה  ענף  ואנשי  המטה 
המשתתפים על סיפור חייהם, על הפציעה, וכמובן על תהליך השיקום וסיוע 

המשפחה והארגון.
ונפרד  החנוכה,  חג  את  אנוש  משאבי  אגף  חגג   2019 בדצמבר  ב-26   0

מפורשי ועוזבי האגף. לאירוע הוזמנו גם גמלאי האגף הוותיקים. 
0 בדצמבר 2019 התקיים אירוע פרידה מחברים שפרשו לגמלאות בשנת 2019.
0 עמותת "שובל" המשיכה בפעילות התרבותית החברתית שלה בחודש ינואר 
2020. במיוחד ראוי לציין את המופע המוצלח שהתקיים ב-8 בינואר 2020 

במסגרת סדרת מופעי זמרה נוסטלגיים של דודו זכאי. 
0 במסגרת סרטי טרום בכורה הוקרן הסרט "סודות מדינה" ונמשכה פעילות 
ובנוסף להקרנה של שני   ,2020 והסיורים. במהלך חודש פברואר  הטיולים 
הסרטים במסגרת מועדון הסרט הטוב, יתקיים מופע נוסף של מועדון הזמר. 
היחידה לאבטחת אישים מתכנסת לסיכום שנת פעילות.  יוצאי  עמותת   0

האירוע יתקיים במל"מ כבעבר. 
יהודה ב'

עמותת "מודיעין 10" זכתה בתעודת הערכה על 
תרומתה לקידום המורשת
ביום שלישי, 17 בדצמבר 2019, התקיים טקס חלוקת 
לעידוד  אמ"ן  ראש  "פרס  במסגרת  ותעודות  פרסים 
אל"מ  ע"ש  המודיעינית  והתרומה  היוצרת  החשיבה 
אמ"ן  מיחידות  בפרסים  הזוכים  לצד  ז"ל".  יאירי  עוזי 
הערכה  תעודת  השנה  בלטה  המודיעין  ומקהילת 
מיוחדת שהוענקה על תרומה ייחודית בתחום המורשת 
המודיעינית. התעודה הוענקה לראשונה לשילוב יוצא דופן של יחידה 504, 
ומערכת הביטחון. את  וארכיון צה"ל  בוגרי היחידה  10 של  עמותת מודיעין 

ארכיוני  את  שאיתרה  העמותה  יזמה  המיזם 
לארכיון  עברו  הם  היחידה  ובשיתוף  היחידה, 

צה"ל לפני ארבע שנים. 
העמותה לקחה על עצמה לגנוז את המסמכים 
היחידה  בוגרי  מתנדבים  ועשרות  בארכיון, 
תורמים אלפי שעות עבודה בהתנדבות. מדובר 
מסמכים,  מיליוני  תיקים,  אלף  מ-40  ביותר 
עד  ועוד.  אוויר  תצלומי  שונים,  מסוגים  מדיה 
מהתכולה.  אחוז  בכ-80  הטיפול  הושלם  כה 

וסיכומים שהופכים  מתנדבים מחקרים  עורכים  שנגנזו  החומרים  בסיס  על 
לתשתית המורשת של היחידה, ומוטמעים בכל הקורסים והפעילויות ביחידה 

בכל הרמות.
בעקבות מיזם זה נוסף קריטריון חדש לפרס ראש אמ"ן – תרומה למורשת 
המודיעינית של חיל המודיעין. ראש אמ"ן, האלוף תמיר היימן, הורה לבצע 
תהליך מסודר של גניזת הארכיונים של כל היחידות וביצוע מחקרי מורשת 
והטמעתם. המודל שפיתחו הזוכים - עמותת מודיעין 10, יחידה 504 וארכיון 

צה"ל - יכול לשמש יחידות נוספות בחיל ובכלל צה"ל.
גדי זהר

עמותת 'אגמון'
הקרנת הסרט "סודות מדינה"

בכורה  טרום  הקרנת  נערכה   2020 ינואר  חודש  בסוף 
לסרט "סודות מדינה". הסרט עוסק בפרשה שהתרחשה 
בבריטניה לפני מלחמת המפרץ השנייה בשנת 2003, ושלא 
בתקשורת  שהתפרסמה  למרות  בארץ,  לציבור  מוכרת  הייתה 
למהלכים  שקשור  רגיש  מידע  בהדלפת  עוסקת  הפרשה  הבינלאומית. 
של ארה"ב ובריטניה ע"י עובדת באחד מגופי המודיעין הבריטיים. מעבר 
לסוגיה האתית והמוסרית, יש בפרשה היבטים נסתרים נוספים. קדמה 
להקרנת הסרט הרצאה מרתקת שנתן אפרים ה'. בהרצאתו אפרים האיר 
זוויות מהתקופה בה היה מעורב בחלק מהמהלכים שקדמו למלחמה זו, 
נתונה מדינת ישראל באותה  לצד הצגת המצב הגאופוליטי בה הייתה 
להיחשף  שרוצה  למי  נמליץ  רק  לסרט,  "ספויילר"  נעשה  לא  תקופה. 

לפרשה מרתקת לרוץ ולצפות בו.

נציגי הפרויקט ) מימין לשמאל(: תא"ל )מיל'( גדי זהר, ראש העמותה, אל"מ )מיל'( 
שמוליק מוראד, מנהל הפרויקט, פרופ' אל"מ )מיל'( יגאל שפי, יועץ הארכיון למודיעין, 

רס"ן א' נציג היחידה וליאת אחיעזר, מנהלת הפרויקט בארכיון צה"ל )צילום: דובר צה"ל(
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עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(
 2020 בינואר  ב-6   - בחיפה  היחידה  בוגרי  מפגש   0
8200 במסגרת פעילות  בוגרי  התקיים לראשונה מפגש של 
היחידה  בוגרי  הגיעו  למפגש  בחיפה.  והמורשת  התוכן  ועדת 
תחת  פאנל  התקיים  המפגש  במהלך  נוספים.  חברים  וכן  בצפון  בחיפה, 
בפאנל  המשפט.  בתחום  לעסוק  שבחרו  לבוגרינו  שאחרי"  "היום  הכותרת 
השתתפו השופטת המחוזית תמר נאות פרי, עו"ד איתן לדרר פרקליט מחוז 
והכונס  הכללי  האפוטרופוס  גם  שהיה  האן  דוד  פרופ'  עו"ד  )אזרחי(,  צפון 
הרשמי במשרד המשפטים, עו"ד גידי שרויאר שעוסק בתחום האזרחי ועו"ד 
הפאנל  את  הנחה  רוחני.  וקניין  ההייטק  בתחומי  שעוסקת  גילת  עדי  ד"ר 
ד"ר אמיר גילת, כיום מפקד בית ההוצאה "מערכות". האירוע נפתח בהצגת 

ביחידה באמצע שנות ה-80 , והרחיב על מהו כישלון ומהם גורמיו. בהמשך 
סיפר סא"ל )מיל'( נפתלי ברק על הסבת מערכת שכשלה בתחום זיהוי קול 
לטובת פרויקט אחר, אל"מ )מיל'( אלי טסמן סיפר על הכישלון שלנו בבסיס 
"מישר", בהיותו מפקד הבסיס, להתמודד עם החרדים בנושא קברי הצדיקים 
בצפת. חתם את הפאנל תא"ל )מיל'( אהוד שניאורסון משהיה מפקד היחידה, 
הנוכחי,  בעידן  לחירום  המעבר משגרה  בבעייתיות של  הקהל  את  ששיתף 
ישבו  הנוכחים  איתן".  "צוק  למבצע  היחידה  בהערכות  הראשון  ובכישלון 
מרותקים מהנושאים שהועלו ומהתובנות שניתן ללמוד מהם. האירוע צולם 
לצרכי תיעוד המורשת ע"י צלילה הלמן. נעם שפירא הנחה את הערב כולו. 
בסיום הודה המנחה לחברת "גוגל" על העמדת המקום לרשותנו , למנכ"לית 
ולכל מי שסייע בארגון הערב. תיעדה את המפגש בוידיאו ובתמונות צלילה 

הלמן-אבנר.
0 0 0

התקיים   2020 בינואר  ב-20 
המטה  ראש  בחסות  ביחידה, 
בידרמן  מנחם  של  ובסיועם 
שמ2,  ממורשת  שפירא  ונעם 
מפגש עם המהנדס עודד ריץ 
הטכנית  במחלקה  ששירת 
ביחידה בענף 20 )אז!!( משנת 
ה-70.  שנות  סוף  ועד   1965

על  סיפר  במפגש  המשפחה.  בנוכחות  הטכני  המרכז  חיילי  עם  נפגש  ריץ 
פעילותו כמהנדס צעיר )עתודאי( שקידם את נושא הקליטה ביחידה בשנים 
1967-1966, כולל מציאת אתרי היחידה בשטחים שנכבשו במלחמת ששת 
את  מיוחד  באופן  והאירו  ריגשו את המשתתפים  הסיפורים   .)1967( הימים 
ההתמודדות של היחידה והמחלקה הטכנית עם המשימות החדשות לאחר 
המלחמה ביוני 1967, כמו גם את אישיותו המיוחדת של ריץ. מפקד היחידה 

נפגש עם ריץ בלשכתו והודה לו על תרומתו ליחידה במהלך שירותו.
נעם שפירא

פעילות העמותה בסרטון קצר, ובדברי מנכ"לית העמותה אליענה דן שהציגה 
גם את התוכניות לשנה הבאה. נשיא אוניברסיטת חיפה, בוגר היחידה פרופ' 
תרומת  ואת  מהיחידה  חוויותיו  את  הנוכחים  עם  לחלוק  היטיב  רובין,  רון 
היחידה להמשך דרכו. אל"מ )בדימוס( נעם שפירא, יו"ר ועדת התוכן והמורשת 
של העמותה, הנחה את האירוע. הכנס התקיים בחסות אוניברסיטת חיפה. 

למפגש הוזמנו גם יוצאי יחידות 9900 ו-81 בצפון. 
0 סיור בבסיס היחידה המרכזי בירושלים - ב-8 בינואר 2020 חודשו 
הסיורים בבסיסי היחידה לבוגריה בסיור בירושלים. התקבלנו ע"י מפקד המרחב 
וצוות הבסיס, ונערך סיור במתקני העבודה וההדרכה. במפגש עם נציגות של 
של  ההיסטוריה  על  זיכרונות  המרחב  ותיקי  העלו  וקציניה,  היחידה  חיילי 
הבסיס והמרחב. יוסי דגן סיפר על ראשית ההאזנה בירושלים ערב מלחמת 
השחרור. בסיום האירוע הועלתה על נס חשיבות הנחלת המורשת לחיילי 
המרחב ומפקדיו, ומנכ"לית העמותה אליענה דן הודתה בשם המשתתפים. 
כל המשתתפים שי  נעם שפירא, שהנחה את פרק המורשת, העניק בשם 

למפקד המרחב )הספר על ראש אמ"ן אהרל'ה יריב, "מר מודיעין"(. 

0 ערב כישלונות 3.0 – ב-9 בינואר 2020 קיימנו ערב מורשת שלישי בסדרה 
"כישלונות 3.0" . הערב התקיים בקמפוס "גוגל" החדש. פתחו את הכנס יו"ר 
העמותה, ניר למפרט, והמנכ"לית אליענה דן. בפאנל השתתפו סא"ל )מיל'( 
הייעודי  בציוד  לשליטה  מערכת  הקמת  כישלון  על  שסיפר  פומרנץ,  יצחק 

משתתפי הסיור באזור ירושלים

מפקד היחידה מעניק מגן תעודת הוקרה לעודד ריץ

חברי פאנל ״היום שאחרי״

משתתפי ערב "כישלונות 3.0"
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בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

אירועי חודש פברואר
כי חבר  | השב"כ חשף  1 בפברואר 1996 - חשיפת מרגל איראני 
המועצה הלאומית הפלסטינית, ד"ר מוחמד סלאמה, הינו מרגל איראני. 
 | 2 בפברואר 1974 - פרשת לילהאמר 
ביהמ"ש באוסלו גזר עונשי מאסר של שנה 
יחידת  אנשי  חמשת  על  שנים  חמש  עד 
סילביה  )כולל  "המוסד"  של  "קיסריה" 
של  השגוי  בחיסול  מעורבים  שהיו  רפאל( 
המלצר המרוקאי בושיקי בעיירה לילהאמר 
רווי  היה  המבצע   .1973 ביולי  בנורווגיה 

כשלים ותקלות.
 -  1968 בפברואר   4
"מבצע  אסירי  שחרור 
גם  )הידוע  סוזאנה" 
 | הביש"(  "העסק  בשם 
לאחר מאסרם,  כ-14 שנה 
הכלא  מבית  שוחררו 
קהיר":  מ"נידוני  ארבעה 
זפרן,  מאיר  דסה,  רוברט 
נתנזון.  ופיליפ  ניניו  מרסל 
הארבעה שוחררו במסגרת 
שבויים,  חילופי  עסקת 
שיזם והוביל ראש המוסד, 

השמפניה"  "מרגל  גם  המצרי  מהכלא  שוחררו  במסגרתה  עמית,  מאיר 
השחרור  על  קישיק.  כהן  שולה  הלבנוני  ומהכלא  ורעייתו,  לוץ  וולפנג 
1971 פורסם שחרור האסירים,  הוטל איפול תקשורתי. רק בסוף שנת 

לקראת נישואיה של מרסל ניניו.
4 בפברואר 1991 - חשיפת מרגלים לטובת עיראק | השב"כ חשף 
במהלך  עיראק  לטובת  בריגול  שנחשדה  ערבים-ישראלים  של  קבוצה 
ואתרים  טילים  פגיעות  אתרי  צילום  כולל  הראשונה,  המפרץ  מלחמת 

ביטחוניים.
11 בפברואר 1979 - ההכרזה על הקמת הרפובליקה האסלאמית 
של איראן בראשות חומייני | קומץ הישראלים שנותר בטהרן, והיה 

נתון בסכנת חיים, חולץ במבצע מורכב של המוסד בסיוע אמריקני. 
16-24 בפברואר 1960 - פרשת "רותם" 
| הכשל החמור הראשון של המודיעין הצבאי 
ל–22  ה-16  בין  למלחמה.  התרעה  בנושא 
בפברואר 1960 חצו רוב כוחות הצבא המצרי 
ונפרסו  סיני  האי  לחצי  סואץ  תעלת  את 
הישראלי.  הגבול  בקרבת  המזרחי,  בחלקו 
המודיעין הצבאי בראשות אלוף חיים הרצוג 

לא העריך נכונה את המידע המקדים שהיה בידיו והופתע. רק ב-24 
אלפי  עודכן.  והמטכ"ל  במודיעין  התמונה  התבהרה   1960 בפברואר 
לאחר  רק  שככה  והמתיחות  "רותם"(,  )כוננות  גויסו  מילואים  חיילי 

תיווך בינלאומי. הלקח – בניית מערך התרעה סיגינטי.

אירועי חודש מרץ
2 במרץ 1951 - המוסד הופך לגוף 
הפעילות  את  המאחד  מרכזי 
גוריון  בן  דוד   | בחו"ל  המבצעית 
את  להקים  שילוח  ראובן  את  מנחה 
המוסד  בהמשך  להיות  שהופך  מה 

למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
מרץ 1949 - הקמת ממ"ן | מעמד 
)שהוקם  הצבאי  המודיעין  שירות 

והגדלת  )ממ"ן(  המודיעין  למחלקת  הפיכתו  עם  התחזק  ב-1948( 
משאביו, אם כי עדיין לא כגוף עצמאי אלא במסגרת אג"מ. 

סבוי  במלון  הפיגוע   –  1975 ה-6-5  ליל 
בתל אביב ושחרור בני הערובה שהוחזקו 
ע"י מחבלים מארגון פת"ח | אל"מ עוזי יאירי 
ואיתמר בן דוד, לוחם סיירת מטכ"ל, נהרגו )לצד 
חילוץ  פעולת  במהלך  אחרים(  ישראלים  תשעה 
של סיירת מטכ"ל. המחבלים נחתו בחוף והשתלטו 
"אביב  על  נקמה  פיגוע  לבצע  במטרה  המלון  על 
ולהטיסם  אסירים  לשחרר  ובדרישה  נעורים" 
למקום  משהגיע  אך  בפעולה,  חלק  ליטול  אמור  היה  לא  יאירי  לסוריה. 

מתוקף תפקידו כאיש מודיעין הצטרף לשתי החוליות שחדרו לבניין. 
מעצרו   -  1965 במרץ   7
במצרים של וולפנג לוץ - 
"מרגל השמפניה" ו"האיש 
גור  )זאב  לוץ   | הסוס"  על 
שנות  בראשית  נשלח  אריה( 
השישים למצרים ע"י היחידה 
המבצעית של אמ"ן )שעברה 

בהמשך ל"מוסד"(. 
הוא פעל בכיסוי איש עסקים 
גרמני בעל עבר נאצי, והצליח 
השלטון  לצמרת  לחדור 
המצרית ולספק מידע חשוב.

לוץ ורעייתו וולטראוד נחלצו 
למאסר  נידונו  מוות,  מעונש 

עולם, ושוחררו בראשית שנת 1968. 

עוזי יאירי

סילביה רפאל

הנשיא שז״ר מקבל את פני משוחררי "העסק הביש"

חיים הרצוג

ראובן שילוח

וולפגנג לוץ
המשך בעמוד 11
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הורשע  גיל  יהודה   -  1999 במרץ   13
בריגול וגניבה | הרשעת יהודה גיל, הקצ"א 
 - לשעבר  המוסד  ואיש  סוכנים(  )מפעיל 
מידע  המצאת  על  לדין  שהועמד  לאחר 
בחרמון  מחטף  לבצע  הסורים  כוונת  לגבי 
ועל היערכות סורית מולנו. גיל נידון לחמש 

שנות מאסר.
את  קרון מקים  דוד   -  1949 מרץ 
 10 מודיעין  הקמת   |  10 מודיעין 
היומינט  כיחידת  קרון  דוד  בראשות 
של  אנושיים(  ממקורות  )מודיעין 
המרחביים  הקמ"נים  הצבאי.  המודיעין 
היומינט,  סוכני  את  אז  עד  שהפעילו 
תפקידים  )קציני  לקת"מים  הפכו 

מיוחדים(.
| איסר  25 במרץ 1963 - איסר הראל מתפטר מראשות המוסד 
להתפטר  נאלץ  אז,  הביטחון  במערכת  החזק  והאיש  המוסד  ראש  הראל, 

המשך מעמוד 10

בקרו באתר האינטרנט של המל״מ:
w w w. i n t e l l i g e n c e . o r g . i l

0 בקרו באתר האינטרנט של ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור:
http://www.terrorism-info.org.il/he/ספרייה/

0 עמוד הפייסבוק של ספריית מרכז המידע למודעין ולטרור ממשיך ומתעדכן. 
:LIKE נשמח אם תיכנסו לקבלת העדכונים וכן תתנו

ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור - המרכז למורשת המודיעין

ראש  גוריון  בן  עם  קשה  מתיחות  לנוכח 
הסיכונים  להערכת  בנוגע  הממשלה, 
במצרים  הגרמנים  המדענים  שפעילות 
עמית  מאיר  מנגד,  ישראל.  לביטחון  מציבה 
הראל  הערת  על  חלק  אמ"ן  ראש  שהיה 
בן  מולה.  הנדרשת  המודיעינית  וההיערכות 
גוריון קיבל את הערכת אמ"ן ומינה את עמית 
לעמוד בראש המוסד. במשך כחצי שנה כיהן 
עמית בו זמנית כראש המוסד וכראש אמ"ן. 

הקימה בשנת 2010, במסגרת הפעילות של עמותת הבוגרים של 8200, 
את תוכנית היזמות - EISP 8200, שחוגגת בימים אלו עשור. הספר יצא 

בהוצאת "ידיעות ספרים".
0 ברכות לכרמי גילון על הוצאת ספרו "משיח 
מתאר  הספר  שביט.  יוסף  עם  יחד  שנכתב  אכזר" 
יהודית  למחתרת  השב"כ  בין  מוחות  מלחמת 
ימנית המפעילה טרור כדי לבטל את הדמוקרטיה 
זמורה"  "כנרת  הוצאת  לאור  יצא  הספר  בישראל. 

)קטגוריה – מדע בדיוני(.
השגריר  לחברנו  ברכות   0
יעקב הדס )הנדלסמן( עם מינויו לשגריר 
ישראל בהונגריה. הדס שימש גם בתפקיד שגריר 
ישראל בגרמניה ולאחרונה עסק בנושא הקיימות 
במעמד  החוץ  במשרד  תפקידו  במסגרת  בעולם 

של שגריר.

0 ברכות ליוסי אלפר על ספרו:
 "Profiles in Chaos״ - Winners and losers in the Arab Spring

הספר בוחן את התנהלותם של שחקנים חיצוניים 
לנוכח הכאוס שיצר "האביב הערבי" )החל מ-2011(, 
השחקנים  על  השפיעו  כיצד  ממנו,  הושפעו  כיצד 
שלהם  האסטרטגיה  את  גיבשו  וכיצד  המקומיים 
את  סוקר  הספר  מטרותיהם.  את  לקדם  במטרה 
הזוכים והמפסידים וכיצד הם בוחנים ונערכים מול 
המהפך האזורי הכולל, שרחוק מלהסתיים. זו היא 
התיכון  במזרח  ערביות,  במהפכות  שמתעניין  מי  לכל  השכמה  קריאה 

 .Routledge ובעניינים אסטרטגיים במרחב. הספר יצא בהוצאת
ספרה  הוצאת  על  אריאלי  לענבל  ברכות   0
"חוצפה, ילדות ישראלית ויזמות גלובאלית" - ענבל 
ההיי-טק  בתעשיית  פעילה  לשעבר(  )נגר  אריאלי 
של  ומנכ״לית  כיזמית  כעשור  מזה  ובעולם,  בארץ 
חברות עסקיות, וחברת דירקטוריון במגוון תכניות 

לקידום יזמות. 

ת ו ח פ א ' צ

יוסי אלפר

ענבל אריאלי

כרמי גילון

יעקב הדס

יהודה גיל

דוד קרון

איסר הראל
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תודתנו 
לנחם אילן ולאלה שושנה, לראובן ארליך, לאליענה דן, ליהודה ב', 
לגדי זהר, לשירה כהן, לרון כתרי, לאפרים לפיד, לגדעון מיטשניק, 
ליוסי  לליאב סלע, לרקפת פאר,  סופרין,  מלובני, לאמנון  לפסח 
לאופיר שהם,  רייך,  לנאוה  לרפי קטרון,  קורן,  לדליה  קופרווסר, 

ולנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו. 

מ ״ במל ם  עי ו ר אי
מנכם ו י ב ו  נ י י שר

יום רביעי 19 בפברואר 2020 | התכנסות בשעה: 17:30  0
מפגש לציון 110 שנה להולדת ראובן שילוח ראש   

המוסד הראשון.
בתוכנית: פרופ' יואב גלבר ירצה על ראובן שילוח בראי תקופתו,   

יוקרן סרטם של דן וולמן וראובן מירן "ראובן שילוח", ויישא 
דברים בנו דובי שילוח.

יום רביעי 26 בפברואר 2020 | התכנסות בשעה: 18:30  0
מפגש במסגרת "מועדון חבצלת" בנושא "ישראל ובית   

הדין הבינלאומי בהאג". 
המרצה: מר שחר ברגר ממשרד החוץ, המחלקה ליעוץ משפטי   

בינלאומי.
יום רביעי 4 במרץ 2020 | התכנסות בשעה: 17:00  0

סדנא בנושא הריגול הסובייטי/רוסי בישראל -   
אתגר סיכולי.

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

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

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

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

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

SAVE THE DATE

ספריית המל"מ אירחה את אלוף אלעד פלד
אלוף )בדימוס( אלעד פלד ביקר בספריית המל"מ והתרשם מתצוגה של 
פרסומים ומחקרים מתחומי העיסוק של מכוני המחקר הפועלים במל"מ. 
האלוף, פלמ"חניק, מראשוני המפקדים של המודיעין הקרבי, היה אורח 

עמותת בוגרי מב"ל שהתכנסה במל"מ. 

יום שישי 13 במרץ 2020 | התכנסות בשעה: 08:00   0
"בימת מודיעין" מפגש מספר 25 בנושא: תורכיה   

פועלת למצב עצמה כמעצמה אזורית.
יום שני 30 במרץ 2020 | התכנסות בשעה: 19:30   0 

במוזיאון ארץ ישראל ת"א.
הטקס השנתי של קרן ענבר עטיה ז"ל.   

בתוכנית הרצאת אורח של פרופ' עוזי ארד והופעה של הזמר   
חנן יובל.

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

ההשתתפות באירועים הינה רק על-פי הרשמה בדוא"ל או טלפונית 
מראש בטלפונים: 03-5491306/03-5497019 שלוחה 0 החל משלושה 

 שבועות לפני האירוע. 
הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ. 

מימין: אפרים לפיד, אלעד פלד ודודו צור
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