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בהתאם לתקנון העמותה, יתקיימו במהלך החודשים אוקטובר 
ונובמבר 2021 בחירות למוסדות המל"מ. במסגרת זו ייבחרו: יו"ר 
העמותה, חברי הוועד המנהל, ונציגי המשפחות השכולות בוועד 
המנהל. לתפקיד ראש וועדת ביקורת הוגשה מועמדות אחת בלבד 
של מר אשר קרן. לכן לא תתקיימנה בחירות לתפקיד זה. לוועדת 
זאת, לא תתקיימנה בחירות  6 מועמדים. לאור  ביקורת הוצעו 

לוועדת ביקורת והחברים המוצעים ישמשו בתפקיד.
תהליך ההצבעה: הבחירות יתקיימו הפעם בהצבעה באינטרנט 
מהבית, או מעמדת אינטרנט במשרדי המל"מ. מי שמעדיף להצביע 
באמצעות הדואר, יוכל לשלוח את הצבעתו במעטפת הגוביינא 
שנשלחה לביתו. בימים הקרובים נעדכן מהו לוח הזמנים להצבעה 
באינטרנט. מועד אחרון להגעת מעטפות ההצבעה באמצעות 
הדואר הינו 15 בנובמבר 2021. ספירת הקולות ופרסום התוצאות 
יהיה ב-22 בנובמבר 2021. יו"ר העמותה שייבחר ומוסדות העמותה 

שייבחרו יחלו בכהונתם ב-1 בינואר 2022.

הודעה אל ציבור המצביעים - יש להצביע פעם אחת בלבד, 
באינטרנט או במעטפה בדואר ישראל. הצבעה כפולה 

תביא לפסילת שתי ההצבעות.

חברי ועדת הבחירות הם: נעם שפירא ראש ועדת הבחירות, איה 
כהן אביעד, דב הופמן, עו"ד יהודה טוניק יועץ משפטי, אשר קרן 

נציג ועדת בקורת, ורקפת פאר רכזת הוועדה.

הנחיות בנושא הבחירות, כולל שמות 
כבר  השונים  לתפקידים  המועמדים 
בימים  בדואר  אליכם  ויגיעו  נשלחו, 
לפנות  ניתן  שאלה  בכל  הקרובים. 
וגם  פאר,  רקפת  המל"מ  למזכירת 

לראש ועדת הבחירות נעם שפירא.

אני פונה אליכם לממש את זכותכם 
כחברי המל"מ וכבני משפחת קהילת 
המודיעין בהווה ובעבר, לקחת חלק בחיזוק הקשר ובמחויבות של 
כולנו למפעל ההנצחה והמורשת של קהילת המודיעין לדורותיה. 

השתתפותכם בבחירות חשובה לכולנו להמשך פעילותו 
ברוכת העשייה של המל"מ בשנים הקרובות.

נעם שפירא | ראש ועדת הבחירות

 בחירות למוסדות בעמותת 
המרכז למורשת המודיעין
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 העורכת: יוכי ארליך
עורכת לשונית: נאוה לכיש

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

אנו נמצאים בתהליך הבחירות למוסדות העמותה כפי 
שמפורט בכתבה הראשונה בביטאון זה. אני קורא 
המשפחות  ובני  החברים  של  גבוהה  להשתתפות 
השכולות.  זו לראשונה אנחנו מציעים חלופה מועדפת 
של הצבעה דרך רשת האינטרנט למעדיפים דרך זו. 

אופציית ההצבעה דרך הדואר קיימת עבור האחרים.
ימי אוקטובר מחזירים אותנו כתמיד אל אותה מלחמה ארורה, מרביתנו 
48 שנים אחרי.  שחווינו אותה נושאים את הזכרונות ואת הצלקות גם 
המל״מ כדרכו בקודש יזם מספר אירועים בנושא הן במפגשים פרונטליים 

באודיטוריום והן בשידורי הזום )זומלמ(.
מכלל הדברים אני רוצה לציין את האירועים הבאים:

• השקת הספר ״רהב״ שכתב הפרופסור יואב גלבר. הספר המתאר את 
התהליך שעבר על מדינת ישראל בין הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים 
ועד לניצחון הקשה במלחמת יום הכיפורים. בספר עולות מספר סוגיות 
מעניינות וביניהן האם המלחמה היתה באמת בלתי נמנעת - האם סאדאת 
הציע שלום או רק אי לוחמה? ואם כך הדבר הרי ממשלת ישראל לא 
הייתה יכולה להיענות לו. האם המלחמה היא טראומה לאומית או צבר 
עצום של טראומות אישיות )אני סבור בניגוד לדעת הכותב, שהמלחמה 
הייתה ועודנה טראומה לאומית(, המחדל המודיעיני שלא היה בודד, והיה 
כאן כשל מערכתי שמקורו בתחושת הרהב בה חיינו כולנו במדינת ישראל 

של אחרי מלחמת ששת הימים.
•הענקת תעודות הוקרה לשני קצינים מיחידה 8200 ששרתו  בתל אביטל. 
בעקבות שידור בזומלמ לפני מספר חודשים, על אירועי המלחמה בבסיס 
8200 בתל אביטל, פניתי למפקד 8200 הנוכחי בהמלצה להעניק  לאנשים 
שהיו שם תעודת הוקרה על חלקם, שהיה בו מעבר לדרוש והמובן מאליו. 
מפקד היחידה קיבל על בסיס פנייה זו החלטה להעניק תעודות הוקרה 
למפקד הבסיס צור שפי ולקצין הטכני אמיר בן אשר. על הטקס שהתקיים  
ימים מספר לפני יום כיפור תוכלו לקרא בכתבתו של נעם שפירא בטור 

של עמותת  ש.מ.2.
• סיפורו של אל״מ )בדימוס( חגי מן, מנקודת מבטו של מי שהיה קמ״ן פיקוד 
צפון במלחמה, על החסר במידע מודיעיני מתריע שלא הגיע לידיו והיה קיים 

באמ״ן באותם ימים קריטיים שלפני פרוץ המלחמה ועל כשלים נוספים.
• הרצאתו של תא"ל )במיל'( ד"ר אפרים לפיד על התיקון שעשו אמ״ן וחיל 
המודיעין לאחר מלחמת יום הכיפורים, בראשות האלופים ז״ל שלמה גזית 

ואחריו יהושע שגיא ועל החזרת האמון של צה״ל והדרג המדיני באמ״ן.  
 2021 עוד בהקשר של המלחמה, בטקס החלפת ראמ״ן ב-5 באוקטובר 
ביקש ראש אמ״ן היוצא האלוף תמיר הימן בשם צה״ל ואמ״ן, סליחה מפדויי 

המשך בעמוד 2השבי של מלחמת יום הכיפורים על היחס הלא ראוי 
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המשך מעמוד 1

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל'( דוד צור

בו התקבלו בחזרתם ארצה. אציין כי התנצלות זו באה בעקבות 
לרמטכ״ל  הביטחון  לשר  כתרי  רון  )במיל׳(  תא״ל  מכתבו של 

ולראש אמ״ן בנושא.
נאחל הצלחה בתפקיד לראש אמ״ן הנכנס אלוף אהרון חליוה 
ולראש השב״כ הנכנס רונן בר. לראש אמ״ן היוצא אלוף תמיר 
הימן ולראש השב״כ היוצא נדב ארגמן נוקיר תודה על שירות 
של עשרות שנים בשמירה על ביטחון המדינה ונאחל דרך צלחה!

 תא״ל )מיל׳( דודו צור
מנכ"ל המל"מ

 ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, זהר פלטי, 
בהופעה ייחודית במל״מ:

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

גרעין של המעצמות עם איראן
זהר פלטי, מילא מגוון רחב של תפקידים בכירים במוסד 
ובאמ"ן, ומכהן בחמש השנים האחרונות כראש האגף 
הסוכות  חג  ערב  הביטחון.  במשרד  מדיני  הביטחוני 
הציג פלטי, תמונת מצב אסטרטגית במרכז למורשת 

המודיעין בפני החברים. 
פלטי פתח את סקירתו בהתייחסות ליום השנה ה-20 
לפיגועי ה-11 בספטמבר 2001: "ב-CIA, בכניסה לאגף 
הכי גדול שלהם, שדרכו עוברים אלפי אנשים ביום, יש 
שלט גדול שעליו כתוב: Today is Sep. 11 אצלנו המלחמה בטרור זו דרך חיים". 
לדבריו: "מדינת ישראל זקוקה לצה"ל חזק, יעיל, טכנולוגי וקטלני שיודע לנצח 
מלחמות מהר ובעוצמה מדויקת. לכן, צריך מודיעין טוב שיביא מטרות, הרבה 

חימושים מדויקים ומיירטים, וביטחון ועוצמה - זה עולה הרבה כסף".
ישראל,  למדינת  אדיר  הישג  "זהו  פלטי:  אמר  אברהם  להסכמי  בהתייחסו 
 73 מהגדולים שהיו כאן בעשרות השנים האחרונות. בפעם הראשונה, אחרי 
שנה, מדינות ממעגל שני, ַמִּכירֹות שישראל חלק מהאזור, עובדה קיימת, ואפילו 

כזו שאטרקטיבית עבורם".

ירדן ומצרים והביע  פלטי הביע שביעות רצון מהידוק היחסים המדיניים עם 
תקווה כי מדינות נוספות יצטרפו למדינות המפרץ ולמרוקו ויחממו את היחסים 
עם ישראל, ובהקשר לארה״ב ציין את מערכת היחסים האסטרטגית בין המדינות. 
בהתייחסו לאיראן הביע פלטי דאגה מהתקדמות תוכנית הגרעין, דאגה שמשותפת 
אתרים  באיראן  יש  עכשיו  "גם  במערב.  נוספות  ולמדינות  לישראל  לארה"ב, 

שמעשירים אורניום בקצב משמעותי. המצב לא טוב ומקרב לצומת החלטה".
"יש לנו את המודיעין ואת חיל האוויר החזק במזרח התיכון", סיכם פלטי את 
- אוכלוסייה מדהימה. ראיתי את הציבור על  לנו חוסן לאומי  "יש  הרצאתו. 
הגדר בגבול לבנון, באיו"ש, בעזה או בתל אביב. השילוב של מערכת ביטחון 
לי לחשוב שמצבנו לא  גורם  ואזרחים שדוחפים את המדינה קדימה,  חזקה 

רע, אפילו טוב".

דבר העורכת

קוראים יקרים,

ריח  את  אתו  מביא  אוקטובר  כל 
יום  מלחמת  כנפי  משק  ואת  הסתיו 
הכיפורים. כך כנראה יהיה גם בדורות 
ובועטים  הבאים, בוודאי כל עוד חיים 
אלה שהמלחמה השפיעה על חייהם, 
החשים צורך להמשיך ולקיים דיון ציבורי בנושא. אלא שעם 
חלוף הזמן התמונה לא מתחדדת. להיפך. אור חדש נשפך 
ויותר מטרידות השאלות הסבוכות. איך  יותר  על מורכבותה. 
הופתעה ישראל? איך בלמה? איך נחלצה? -- לכל מתבונן זווית 
ראיה משלו. בצדק. יש המצביעים על כישלון הדרג המדיני. 
יש המדגישים את מוכנות הצבא למלחמה אחרת, על תפקוד 
מאכזב של חיל האוויר. וכמובן, על מחדל המודיעין, על אגפיו. 
על היררכיה דורסנית, על יומרנות והערכות-חסר, על חולשת 
ועוד.  ועוד  בין אנשי השטח לאנשי המחקר,  הקשר הפנימי 
יש הסבורים כי ישראל ניצלה בזכות תושייה נועזת, מפקדים 
אמיצים, מראש המדרג ועד "כוח צביקה" - לוחמי הקו הראשון 

אל מול האש. 
בואכה  המל"מ  שארגן  מהאירועים  כמה  נזכרים  זה  בגיליון 
ראשית אוקטובר הנוכחי. אני מרשה לעצמי לציין היבט אחד 
בין היתר נפלנו קורבן  וההרצאות:  העולה משלל המחקרים 
יוקרה  ליריבויות אישיות, למלחמות אגו, למאבקי  לפלגנות, 
עקרים בין מסגרות וארגונים. בעקבות המלחמה ההיא, נעשה 
נעשה בקהילת המודיעין, מאמץ ממוסד להגיע ליותר תיאום, 
ליותר שיתוף פעולה, ליותר סובלנות הדדית. אני לא בטוחה 
שאכן הגענו למידה הנדרשת. מטילה ספק, מהסוג הדרוש 
כאלה  אמת,  שעות  לעוד  נגיע  הרי  אנו  מתמיד.  בית  לבדק 

ואחרות. רק ביחד נוכל לעמוד במבחנן. קריאה מהנה.

 קריאה נעימה,
יוכי ארליך

 "מועדון חבצלת" מחדש 
את פעילותו במל"מ

טקס החתימה על הסכמי אברהם )צילום: הבית הלבן, וושינגטון(
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למלחמת יום הכיפורים קדמה מקובעות מחשבתית ואטימות בכל 
מה שקשור להתרעות ולסימנים המעידים שהיו בידי גורמי הערכה 
המודיעין  מגורמי  הוסתרו  או  דווחו  ולא  מחקר(,  )מחלקת  באמ"ן 
בפיקוד הצפון בזמן אמת באופן שהיה מאפשר היערכות מתאימה 
לפני ההתקפה הסורית ברמת הגולן. לפיקוד לא הגיע מידע התרעתי 
מהמעלה העליונה שהצביע על התכוננות בסוריה לתקיפת מדינת 
ישראל והיה בידי אמ"ן מחקר ענף 5 )האחראי לסוריה ,לבנון ועיראק(. 
נשאלת השאלה: עד כמה שיבשה "הקונספציה" כל מחשבה הגיונית 
ונהלי עבודת המודיעין במחלקת המחקר באמ"ן, האם למדנו לקח 

ממחדל זה?
החל ב-25 בספטמבר 1973 אמ"ן )כולל ראש ענף 5 במחלקת מחקר( 
קיבל התרעות למלחמה. פרק הזמן הזה היה מאפשר להכין את צבא 
המילואים. בפגישתו הסודית עם ראש הממשלה גולדה מאיר, התריע 
המלך חוסיין: "הצבא הסורי בעמדות זינוק למלחמה". עד עצם היום 
לא נחשף המסמך הסורי המקורי שהובא על ידי פמליית המלך חוסיין 
ובו פירוט "תכנית ההתקפה של הצבא הסורי לתקיפת רמת הגולן", 
מדוע? חשיפתו הייתה מסייעת לשפוך אור רב ולתת מענה להכנה 

לפני המלחמה ולאחר שפרצה. 
ההתרעה של סוכנות הביון האמריקאית CIA ב- 29 בספטמבר 1973 
על הכנות הצבא הסורי, כולל "תוכנית הצבא הסורי לתקוף את רמת 
שהעביר  התרעה  הכיצד?  הצפון.  פיקוד  לקמ"ן  דווחה  לא  הגולן" 
1973 שהקדימה בשבוע את ההתרעה  קצין מצרי ב-30 בספטמבר 
הגעת  משמעות  גם  כך  הוסתרה.  היא  גם  מרואן,  אשרף  שהעביר 
חטיבת הטנקים הסורית 47 מחומס לגולן, שהייתה למעשה התרעה 

ידועה לענף  למלחמה והייתה 
5 )למעשה למעלה משנה, מאז 
"מבצע ארגז", במהלכו נחטפו 
חמישה קצינים סוריים משטח 
לבנון ע"י סיירת מטכ"ל ונחקרו 
זאת,   .)154 יחידה  אנשי  ע"י 
בנוסף לרשימה לא קצרה של 

"סימנים מעידים".
הכיפורים  יום  מלחמת  ערב 
הצפון  פיקוד  קמ"ן  הציג 
הערכת מצב מודיעין שהצביעה 
על התכוננות סוריה לתקיפת 

מדינת ישראל, אך עמדה בניגוד להערכת מחלקת מחקר באמ"ן. הדבר 
גרם ל"מלחמת יהודים" בינו לבין ראש ענף 5 במחלקת המחקר באמ"ן, 
אביעזר יערי. בפיקוד הצפון נערכו לקראת מלחמה על בסיס הערכת 
מצב מודיעין שקולה והתבססות בעיקר על "סימנים מעידים", שהופקו 
משפע הידיעות. חפ"ק מפקד הפיקוד נפרס במחנה נפח כבר ב-5 
באוקטובר 1973, ערב המלחמה. )בשעה שהתרעה נוספת שהוסתרה - 
ידיעת "יחמור" - בה דווח על המלחמה שיוזמות מצרים וסוריה נגד 

מדינת ישראל, נקלטה על ידי יחידה 848, כיום 8200(.
*לגרסתו של אלוף )בדימוס( אביעזר יערי, שהיה ראש ענף 5 באמ"ן 
מחקר במלחמת יום הכיפורים, על הקשר עם קמ"ן פיקוד הצפון ועל 
גיבוש תמונת המודיעין לקראת המלחמה, ראה בכתב העת של המל"מ 

"מבט מל"מ", גיליון 53 עמ' 42.

המודיעין בפיקוד צפון ערב מלחמת יום הכיפורים: 
התרעות, ידיעות, סימנים מעידים

אל"ם )בדימוס( חגי מן, קמ"ן פיקוד צפון ערב מלחמת יום הכיפורים ובמהלכה

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

זומלמ - פרויקט השידורים המקוונים של המל"מ בזום
המל"מ מנחיל את מורשת קהילת המודיעין וערכיה לקהל הרחב 

המל"מ ממשיך בקיום שידורים מקוונים, מרביתם בשיתוף 
אתר מ.ת.ג )מחברים תוכן לגמלאים(. מרכזת ומנחה: יוכי ארליך. 
לאחר סיום פגרת חגי תשרי, פתחנו מחדש השנה )תשפ"ב( את 
השידורים. מספרם הרב של המאזינים להרצאות, אלפי אנשים 
בכל חודש, מעיד על תרומת הפרויקט להנחלת מורשת קהילת 
הנוגעים  בנושאים  ושיתופו  הרחב,  לציבור  וערכיה  המודיעין 
לסדר יומה של קהילת המודיעין ולביטחון הלאומי של ישראל. 
בין השאר, ההרצאות הבאות: אלוף  זאת, התקיימו  במסגרת 

)במילואים( יעקב עמידרור שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי 
הרצה על "המל"ל - תפקידו ומקומו במערכת קבלת ההחלטות, 
וטל ורדי סיפר על פרויקט "רואים רחוק" - שילוב צעירים על 
הספקטרום האוטיסטי בצה"ל ובמערכת הביטחון. ורדי הוא מנהל 

התוכנית, ושירת בעבר במגוון תפקידים במערכת הביטחון.
להלן נביא לקט ובו תמצית כמה מהשידורים המקוונים שקיימנו 
בתקופה האחרונה. ניתן לצפות בהם באתר האינטרנט ובקבוצת 

www.facebook.com/groups/meteg .הפייסבוק של מ.ת.ג

הרמטכ"ל דוד אלעזר )דדו( בהתייעצויות 
בחזית הצפון )ארכון צה"ל(
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הנסיבות  הוצגו  ההרצאה  בתחילת 
ברקע  והמקומיות  האזוריות  הבינלאומיות, 
השאר,  בין  נותחו,  כן  כמו  דאעש.  להקמת 
השפעת התגבשותו האידיאולוגית של הג'יהאד 
השמונים  בשנות  באפגניסטאן  העולמי 
והתשעים; דרך אירועי ה-11 בספטמבר 2001 
והתבססות המדיניות האמריקאית למלחמה 
האמריקאית  הפלישה  הגלובלי;  הטרור  נגד 

לעיראק ב-2003 והפלת משטר צדאם חסין. 
לאחר מכן, הובהר כי על רקע הפלישה לעיראק, התעצמו המתחים בין 
השיעים לסונים במדינה, דבר שהביא להופעה גלויה של זרמים אסלאמיים 
רדיקליים סוניים בעיראק, שסירבו לקבל את ההגמוניה השיעית במדינה 
במדינה.  השנים  ארוכת  הסונית  ההגמוניה  קריסת  לאחר  שהתבססה 
הגבירה את המתחים  אזורית  להגמוניה  במקביל, החתירה האיראנית 
בין השיעים לסונים בעולם האסלאמי, ותרמה להתגבשות האידיאולוגיה 
הסלפית-ג'יהאדית, המדגישה את העוינות כלפי השיעים לצד העוינות 

למערב. הובהר כי על רקע זה התגבשה האידיאולוגיה של דאעש.
בהמשך, הוצגו שלבים בהקמת הארגון ובכינון הח'ליפות בסוריה ובעיראק 
ביוני 2014. כשהארגון היה בשיא כוחו, שלט באוכלוסייה גדולה בסוריה 
ובעיראק, נהנה ממשאבים כספיים אדירים, הצליח להקים שלוחות ברחבי 

צעירים  עבור  שואבת  לאבן  ולהפוך  העולם 
המנוכרים  משכילים,  מהם  רבים  מוסלמים, 
כלפי המערב. שנה לאחר מכן, כאשר החלה 
נגד דאעש,  הקואליציה הבינלאומית לפעול 
הפך הארגון משליט בטריטוריה עצומה לארגון 
קטנים,  תאים  במסגרת  לרוב  הפועל  גרילה 
את  איבד  שדאעש  מאז  התרחבה  והתופעה 
בסוריה  שלו  האחרון  המעוז  על  השליטה 

במרץ 2019. 
שבהם  דאעש,  שפרסם  צילומים  שכללה  מצגת  ליוותה  ההרצאה  את 
וגרפים  דאעש  שפרסם  מידע  עלוני  הארגון,  של  פעילויות  מתועדות 
המעידים על התמורות שעובר הארגון. הושם דגש על עליית פעילות 
הארגון באפריקה ובאפגניסטאן לאחרונה )כולל אזכור שהטאלבאן עומד 
להשתלט על המדינה, דבר שארע שבועיים לאחר מועד ההרצאה(, לצד 

הצטמצמות פעילות הארגון בסוריה ובעיראק.
מההרצאה עולה כי למרות שהארגון הוספד פעמים רבות בעבר על-ידי 
מנהיגים מקומיים ובינלאומיים, הוא אינו עומד להיעלם בקרוב. זאת מאחר 
שהאידיאולוגיה שלו ממשיכה למשוך תומכים, ומאחר שהארגון בעל יכולת 
לעבור אבולוציות, להתאים את עצמו למצבים משתנים ולאתגר מחדש 

את היציבות העולמית בזירות שונות.

דאעש - מצבו כיום ולאן פניו מועדות?
ד"ר אלי אמריליו, חוקר בכיר במרכז המידע למודיעין ולטרור על-שם מאיר עמית

 פעילי דאעש במוזמביק: אפריקה הופכת בשנתיים האחרונות 
לזירה מרכזית לפעילות הארגון בעולם על חשבון סוריה ועיראק 

)צילום: טלגרם, 8 בדצמבר 2019(

משקיפים  מאה.  לגיל  השנה  הגיעה  ירדן  ממלכת 
אין ספור פעמים  רבים במשך השנים הספידו אותה 
כמדינה מלאכותית נעדרת כושר קיום, שדינה להיעלם 
במוקדם או במאוחר. ירדן היא אכן בריאה מלאכותית. 
בעת היווסדן היו שכנותיה בסהר הפורה עשירות יותר, 
פוריות יותר ומאוכלסות יותר, והן הוקמו מסביב לערי 

בירה בעלות היסטוריה מפוארת כמו בגדאד, דמשק וביירות. עיראק, סוריה 
ולבנון היו, על כן, הרבה יותר "מדינתיות" ומובנות מאליהן. אך בפועל זו 

הייתה אשליה. 
במאפיין קריטי אחד נבדלות שלושתן מירדן ומאפיין זה היה להן לרועץ. 
שלושתן מורכבות מפסיפס עדתי מסובך שאין בירדן. ירדן מוסלמית, סונית 
וערבית ב-95-90 אחוז מאוכלוסייתה. במובן זה היא דומה יותר למצרים 
שהשסעים  הפורה,  בסהר  ההטרוגניות  לאחיותיה  מאשר  ההומוגנית 
העדתיים שבהן הורידו אותן ביגון שאולה. ירדן אומנם חלוקה בין ירדנים 
זהויות לאומיות חדשות, שהשתרשו רק  ופלסטינים, אך אלה  מקוריים 
היסטורית  מבחינה  רדודות  הן  העשרים.  המאה  השנייה של  במחצית 

לזהויות העדתיות הקיימות למעלה מאלף  בהשוואה 
ארבע מאות שנים, מאז המאה השביעית. 

הלכו  הזמן  במשך  המלאכותיים,  יסודותיה  אף  על 
והתגבשו בירדן שלושה מרכיבים מרכזיים של היציבות 
אליטה  קמה  בהדרגה  השנים.  ארוכת  הפוליטית 
אנשי  המקוריים,  הירדנים  מבני  המורכבת  פוליטית 
הגדה המזרחית, שראו בעבר הירדן ובירדן את מולדתם. אין להם בלתה, 
היא שמבטיחה להם את זכותם להגדרה עצמית, ויש להם אינטרס חיוני 

בהמשך קיומה בדמותה הנוכחית. 
לצד האליטה, ותוך כדי גיבויה, פועל ממסד ביטחוני גדול יחסית המאגד 
בתוכו את הכוחות המזויינים ואת שירותי הביטחון והמודיעין למיניהם 
)שבכולם ממלאים בני השבטים תפקיד דומיננטי(. המרכזיות הגיאופוליטית 
של ירדן, בטבורו של הסהר הפורה ובמוקדו של הסכסוך הישראלי-ערבי 
והבעיה הפלסטינית, הקנתה לה חשיבות עליונה בעיני מעצמות מקרוב 

ומרחוק, כאבן הראשה של הסדר האזורי, שיציבותה 
חיונית למען השלום במרחב כולו. 

ירדן חוגגת מאה - שרידות מפתיעה
פרופ' אשר ססר, מומחה להיסטוריה של ירדן, בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת ת"א

)EPA :המלך עבדאללה )צילום
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מה עמד מאחורי טענותיו של 
דוד בן גוריון שהייתה זו בריטניה 
שדחפה את מנהיגי ערב לצאת 
נגד המדינה היהודית  למלחמה 
אלפי  הקמתה?  לאחר  יום 
מסמכים של הממשלה הסורית 
בריטיים  מודיעין  ארגוני  ושל 
שהושגו על ידי סוכנים צרפתים 
התגלו  ואשר  וביירות  בדמשק 

בארכיונים צרפתים, מאשרים את טענותיו. הם חושפים קנוניה שמאחוריה 
בגיבוי הפיקוד  בכירים במודיעין הבריטי במזרח התיכון שפעלו  עמדו 
ראו  בה  יהודית  למנוע את הקמתה של מדינה  באזור,  הבריטי העליון 
והכלכליים של בריטניה במזרח התיכון  איום לאינטרסים האסטרטגים 

הערבי.  העולם  עם  וליחסיה 
שראשי  גם  מגלים  המסמכים 
והצבא פעלו בתיאום  המודיעין 
)חלקם  ערבים  מנהיגים  עם 
הליגה  מזכיר  עזאם,  דוגמת 
הערבית היו סוכנים בריטים(, אך 
ללא ידיעתה ותוך הטעייתה של 

ממשלת הלייבור בלונדון.
לנקום  גול  דה  הגנרל  החלטת 
בבריטים, שסילקו את צרפת משטחי המנדט שלה בסוריה ובלבנון, על 
ידי תמיכה פעילה במאבקה של התנועה הציונית לעצמאות מבריטניה, 
צרפת,  עם  המודיעיני  הקשר  את  אישית  שניהל  גוריון,  לבן  אפשרה 

ולסכלה.   לחשוף בשלב מוקדם את מזימה הבריטית 
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במלחמת לבנון הראשונה )"שלום הגליל", 1982( נלחם צה"ל מול הכוחות 
הפלסטינים, בעיקר בערי החוף, ומול כוחות הצבא הסורי. הכוחות הסורים 
1976 במסגרת "כוח ההרתעה הבינערבי", שהוקם  יוני  הוצבו בלבנון מאז 
במטרה להשליט סדר במדינה ולהביא לסיום מלחמת האזרחים. הצבא 
לאחר  שהתעצם  הסורי, 
החזיק  ב-1973,  המלחמה 
בלבנון כוח שמנה כ-20,000 
איש, כשחלקו ערוך במרחב 
בבקאע.  וחלקו  ביירות 
המצב  התחממות  בעקבות 
גבר   ,1981 בשנת  בלבנון 
מפני  החשש  הסורים  אצל 
אפשרות לעימות עם ישראל 
להיערך  החלו  והם  בלבנון, 

לקראתו, בעיקר הגנתית. 
עם תחילת המלחמה הכריז אסד על עמידת ארצו לצד לבנון, ובעקבות כך 
הכניסו הסורים את דיוויזיה משוריינת 1 לבקאע, במטרה למנוע מכוחותינו 
להגיע לכביש ביירות-דמשק, ולפתח איום לעבר דמשק, ולצפון הבקאע. הם 
גם פרסו כוחות, בעיקר קומנדו, בצירים העולים צפונה לעבר הכביש, ופעלו 
כדי לבלום את כוחותינו, שהתקדמו בשלושה מאמצים עיקריים: לאורך 
החוף, בהרי השוף ולעבר הבקאע. ב-9 ביוני קידמו הסורים כוחות נוספים 

ללבנון מהעתודה המטכ"לית - דיוויזיה משוריינת 3 וחטיבת טנקים 47, וגם 
כוחות מ"פלוגות ההגנה" )יחידה 569(. 

עיקר הלחימה שניהלו הכוחות הסורים התמקדה:
א. במאחז בג'זין שבדרום ב-8 ביוני, ובהרי השוף )זחלתא(. 

ב. במאמץ למנוע את השמדת סוללות הטק"א הסוריות בבקאע על ידי חיל 
האוויר ב-9 ביוני. מאמץ זה כשל לאחר השמדת הסוללות וגרם לתדהמה 

ולזעזוע בדמשק וגם במוסקבה. 
ג. בלחימת חטיבות השריון של דיוויזיה משוריינת 1 ב-10 ביוני.

ד. בקרב המכריע ב-11 ביוני בסולטאן יעקוב, בו רואים הסורים ניצחון חשוב 
שמנע מכוחותינו להגיע לכביש ביירות-דמשק. 

הלחימה  אמריקני.  בתיווך  אש,  להפסקת  הסורים  הסכימו  היום  באותו 
בביירות נמשכה עד לפינוי הכוחות הפלסטינים מלבנון והכוחות הסורים 

מביירות באוגוסט 1982. 
בריה"מ - הסובייטים היו מעורבים בכל מהלכי הלחימה. הם סייעו לסורים 

להיערך לקראת המלחמה, וגם במהלכה. 
לסיכום: סוריה נאלצה להיכנס למלחמה בזירה חדשה - לבנון, כשהיא לא 
מוכנה, ונשארה ללא כוחות עתודה למקרה של התקפה ישראלית גם בגולן. 
הסורים ספגו מפלות קשות, בהשמדת מערך ההגנ"א בבקאע, בהתמודדות 
באוויר, וגם על הקרקע. עם זאת, הם מנעו את הגעת צה"ל לכביש ביירות-
דמשק, ואת הוצאת כוחותיהם מלבנון. הייתה זו המלחמה האחרונה של 

הצבא הסורי נגד ישראל. 

מלחמת לבנון הראשונה )1982( מנקודת המבט הסורית
פסח מלובני, אל"ם )בדימוס( חוקר צבאות ערב והמעורבות הסובייטית והאיראנית במזה"ת. בעבר בכיר בחטיבת המחקר באמ"ן ובמוסד

אנשי הכוחות המיוחדים בלבנון

המלחמה החשאית האנגלו-צרפתית - המזרח התיכון 
והקמת מדינת ישראל, 1945 - 1948

מאיר זמיר, פרופסור )אמריטוס(, המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון. מתמחה במודיעין הבריטי והצרפתי 
בשנות ה-40 וה-50 במזרח התיכון

דוד בן גוריון ושארל דה גול
צילום של קבלה על תשלום מהמודיעין 

הבריטי לריאד צולח
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אם  ירדן,  של  לזכותה  עומדים  עדיין  אלה  כל 
בימיו של המלך עבדאללה  בלי סדקים.  כי לא 
השני שקעה ירדן במשבר כלכלי, חברתי ופוליטי 
התערערות  הוא  העיקרי  שמרכיבו  מתמשך, 
חוט השדרה ההיסטורי  לבין  בין המלך  האמון 
של המשטר, בני השבטים של הגדה המזרחית. 
בין  ליחסים  חדשה  מסדרת  נוסחה  בהעדר 
המשטר והציבור, שוררת אי ודאות ותחושה של 
אובדן דרך. חסרונות אלה יוצרים בסיס לקשיים 
גוברים ותסיסה רוחשת שעלולים, בטווח היותר 
רחוק, גם לאיים על היציבות. ירדן חוגגת מאה, 
גדול על כל הספקנים לדורותיהם, אך  בניצחון 

לעולם אין ערובה לכך שמה שהיה הוא שיהיה.

ירדן חוגגת מאה
ארגוני המודיעין הבריטים שעודכנו בראשית 1945 על ידי סוכן בהנהלת הסוכנות היהודית על 
שיתוף הפעולה החשאי הפרנקו-ציוני )פעל תחת שם קוד "סירקוס"(, ישתמשו במהלך השנים 
1948-1946 באמצעי שכנוע, לחץ וסחיטה בניסיון לכפות על מנהיגי צרפת להפסיק את תמיכתם 
בתנועה הציונית. אחד מצעדיהם - עידוד מזכיר הליגה הערבית לפעול נגד השלטון הצרפתי 
בצפון אפריקה - הביא לתוצאה הפוכה. הצרפתים חששו כי לאחר ניצחון ערבי נגד היישוב 
היהודי, תפנה הליגה הערבית, בעידוד בריטי, את עיקר מאמציה לחתור תחת שלטונם בצפון 
אפריקה, היו נחושים להבטיח ניצחון יהודי. הסיוע הצרפתי במאבק הציוני נגד הבריטים והערבים 
בין אם במודיעין, בהעפלה או באספקת נשק, הגיע לשיאו בין החודשים יולי 1947 ליוני 1948. 
באוגוסט 1947 העביר המודיעין הצרפתי לבן גוריון מידע על קנוניה של בכירים במודיעין הבריטי 
בקהיר, בבגדד, בביירות ובדמשק בתיאום עם מנהיגים ערביים ובראשם נורי סעיד, האיש החזק 
בעיראק, מזכיר הליגה עזאם וראש ממשלת לבנון ריאד צולח, לפעול להסלמת העימות היהודי-
ערבי בארץ ישראל עד כדי מלחמה כוללת. האזהרה הצרפתית אפשרה לבן גוריון לנקוט בשורה 

של צעדי חירום ולהכין את היישוב למלחמה כוללת נגד צבאות ערב.

המלחמה החשאית האנגלו-צרפתית

המשך מעמוד 5המשך מעמוד 4

השקת הספר "רהב - דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים"
רון כתרי  )במיל'(  עומד תא"ל  המכון לחקר המורשת במל"מ בראשו 
קיים ב-30 בספטמבר 2021 אירוע השקה לספרו החדש של פרופ' יואב 
"רהב", השלישי ב"טרילוגיה" מחקרית הסוקרת את השנים שבין  גלבר 
מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. קדמו לו הספרים "ההתשה - 
ו"הזמן הפלסטיני". באירוע השתתפו חברי המל"מ  המלחמה שנשכחה" 

וותיקי הפנימייה הצבאית בה התחנך גם גלבר. 
)מיל'( דודו צור, נשא דברי פתיחה בהם התייחס  מנכ"ל המל"מ תא"ל 
מאלו  רבים  כטראומה  מלווים  אשר  הכיפורים  יום  מלחמת  למשקעי 
שהשתתפו בה. צור שיתף מניסיונו כעוזר קמ"ן חט' 275 בבלוזה והיערכות 

צה"ל בגזרת התעלה.
בני מיכלסון סקר את היערכות צה"ל למלחמת יום הכיפורים תוך השוואה 
וצבא  כמו הצבא הסובייטי  להיערכות צבאות אחרים למתקפות פתע 
ציין את מוכנותו הטובה של  כן  ארה"ב במלחמת העולם השנייה. כמו 
השריון, לוחמיו ומפקדיו לקראת מלחמת יום הכיפורים כהיבט שלא הוזכר 

בספרו של גלבר.

כטייס  לחם  אשר  רום,  גיורא  )בדימוס(  האלוף  דברים  נשא  בהמשך, 
קרב במלחמת יום הכיפורים. רום הציג ניתוח מפורט של נושאים שונים 
שעלו בספר, ביניהם מאפייני האינטרסים, העמדות והפעילות של ארבעה 
ובחן  ותוצאותיהם,  וישראל  שחקנים ראשיים - ארה"ב, בריה"מ, מצרים 
את העיסוק בשאלה האם ניתן היה למנוע את המלחמה. כמו כן, התייחס 
ימינו להפיק מניסיון  לסוגיית הלקחים שיכולים מקבלי ההחלטות של 

העבר.
גלבר את המקורות שעשה בהם שימוש במחקר  בדברי הסיכום תיאר 
יום הכיפורים בהקשר  והדגיש את פערי המידע על מלחמת  ובכתיבה, 
למחקר ההיסטורי, בהם לדוגמה היעדר מידע ומקורות לגבי הצד הערבי 
של המלחמה. כמו כן עמד גלבר על כמה נושאים מרכזים בתקופה שקדמה 
למלחמת יום הכיפורים אותם חקר. גלבר הבהיר כי הטענה שסאדאת רצה 
להגיע להסדר שלום, ואילו ממשלת ישראל סירבה אינה נכונה ומטעה. 
ניסתה להגיע פעמים רבות למו"מ עם המצרים במאמץ להשיג  ישראל 

הסדר כלשהו, באמצעות מתווכים שונים, ותמיד נענתה בסירוב. 
הנחה: רון כתרי.

בני מיכלסון

אירוע השקת ספרו של גלבר במל"מ

 יואב גלבר במרכז באירוע השקת 
 ספרו "רהב" במל"מ, עם רון כתרי מימין 

ודודו צור משמאל  )צילום: אופיר שהם(
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 יעל מן ז"ל – מלים לזכרה 

יעל מן - לוחמת הסתר של המוסד

בקינת דוד על שאול ויהונתן לאחר מותם, בקרב 
מול הפלישתים, שנערך על הר הגלבוע )שמואל 
ב' פרק א' פסוק י'ז ואילך(, דוד מבטא את כאבו 

ואבלו על מותם של השניים.
הטלפון שהודיע לי על פטירתה של יעל לא בא 
בהפתעה. בחודשים האחרונים יעל סבלה ממקבץ 
של מחלות, שהכריעו אותה סופית לפנות בוקר 
2021, י"ט אלול תשפ"א.  27 לאוגוסט  של שישי, 
תוך כדי השיחה עלה בזיכרוני המשפט המכונן 
יעל  גברו".  מאריות  קלו  "מנשרים  דוד:  מקינת 
נמנתה על המעטים, או יותר נכון המעטות בעם 
ישראל בכל הזמנים, שהיו ראויים להימנות על 

קבוצת איכות הראויה להגדרה זו.
עם גיוסה ניתן לה הכינוי המבצעי יעל, שלאחר פרישתה, אחרי עשרות 
שנים של שירות, אימצה כשמה האמיתי. לכינוי זה יש גם קונוטציה 
לגיבורה מקראית אלמותית – יעל אשת חבר הקיני, שהכריעה באוהלה 
את סיסרא שהיה עוכר ישראל )ספר שופטים פרק ד'(. יודגש שיעל 
באה ממשפחה ציונית אבל חילונית לחלוטין. האסוציאציות התנ"כיות 

הן של הכותב בלבד.
לוחמת. תנסה לצטט דברים  יעל הייתה המודל האולטימטיבי של 
שאמרה ולא תצליח )דומה שהפטנט על המשפט "מעולם לא הצטערתי 
על דברים שלא אמרתי" שייך ליעל!(. רדיוס טווח קולה, מעולם לא 
עלה על חצי מטר, כך שגם כאשר היא דיברה, היית צריך להתאמץ 
בשביל לשמוע. היה לה כישרון מופלא להסתובב במקום כלשהו, גם 

הומה מאדם, ללמוד אותו ולהסתלק מבלי שאיש 
רובנו  בדיעבד.  אותה  ולתאר  בה  להיזכר  יוכל 
משאירים  גם  מרובנו  חלק  עקבות.  משאירים 
עקבות במחשבה תחילה – שיגידו! בחיצוניותה 
תהיה מוכן להישבע שהיא איננה מסוגלת להרוג 
זבוב על הקיר. בפנימיותה אישיות מפלדה, אמיצה 
אבל עד לגבול שמעבר לו האומץ הופך לטיפשות. 
מקרינה כריזמה שקטה הסוחפת אחריה לוחמים 
תחת פיקודה עד לקצווי ארץ. מזכירים לי היום 
תקלה.  הייתה  ובמהלכו  פיקדה  שעליו  אירוע 
וחרבות",  "עלי תאנה  החפ"ק שבו ישבו עשרות 
לשאול  המלצתי  חילוץ.  של  למוד  לעבור  נטה 
לדעתה לפני החלטה. אישרו. שאלתי אותה האם להמשיך או לעבור 
הרך  בקולה  ולאחריה  כנצח  שנראתה  דממה  השתררה  לחילוץ. 
יכולה להמשיך". החפ"ק רבתי  "מבחינתי, אני  והמרגיע היא אמרה: 
הנהן בראש לחיוב ואז אמרתי לה "O.K. ממשיכים!". המבצע הצליח.

תקצר היריעה, מטעמי תוכן ובטחון שדה, לספר את ועל עלילותיה של 
יעל. האמינו לי אם אומר, שרק על פי סרגל המדידה של כמות ואיכות 
יעל הניבה, אפשר למקם אותה  התוצר המודיעיני שפעילותה של 

בראש סולם הלוחמים והלוחמות של ישראל מאז ראשית המדינה.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים ותנוח בשלום על משכבה.

שבתי שביט
 מפקד "קיסריה" )1985-1980(
ראש המוסד )1996-1989(

ב-21 באוגוסט 2021 הלכה לעולמה יעל מן. 
ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, ספד לה: "אגדה מהלכת 
לנו את  ומקצוענות. היא שהשלימה  רוח  קור  של אומץ, 
נעורים׳ לחיסול ראשי המחבלים  ׳אביב  המודיעין למבצע 
הם  שאכן  לוודא  קרבים,  בעודנו  שם,  הייתה  בביירות. 
ונשארה בשטח רק כדי לא להותיר סימנים.  בדירותיהם 

אומץ לאין קץ". 
יעל בפעילות  לאחר המבצע בביירות המשיכה 
גם  שונות  הירואיות  משימות  וביצעה  סתר 
קיבלה  המיוחדת  תרומתה  על  ערב.  בארצות 
יעל את צל"ש הרמטכ"ל רב אלוף רפאל איתן, 
בנובמבר 1982, וכך נכתב בו: "הנני לציין לשבח 
את יעל מן על גילוי אומץ לב, קור רוח ותושייה.  
להלן תיאור המעשה: במסגרת מבצע בו נטלה 

גילוי  יוצאי דופן תוך  חלק, פעלה יחד עם חבריה בתנאים 
ודבקות במשימה, אשר נכרכו  אומץ לב, קור רוח, תושייה 
יחד עם רוח התנדבות לביצוע משימה בעלת חשיבות עליונה 

לביטחון המדינה". )אתר גבורה(
יעל נולדה בקנדה למשפחה יהודית, וגדלה בפרינסטון, ניו 
התמחותה  בתחום  ועבדה  לישראל  עלתה  ב-1968  ג'רזי. 
להצעה  נענתה  בהמשך,  מחשבים.  כאשת 
להצטרף לשורות המוסד והייתה לוחמת סתר, 

המעוררת השתאות והוקרה. 
עוד על סיפורה של יעל מן, ראו בכתב העת של 
34–35. על  ע"מ   ,74 גיליון  מבט מל"ם  המל"ם, 
נעורים' ראו בספרה של  'אביב  חלקה במבצע 

אפרת מס:  "יעל – לוחמת המוסד בביירות". 
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יעל - סיפורה של לוחמת מוסד
יעל שירתה כלוחמת ב”קיסריה”, היחידה למבצעים מיוחדים של “המוסד”, במשך 16 שנים.  במהלך אותה תקופה 
סיפור תרומתה למבצע  לביטחון המדינה.  רבות  יעד, מבצעים שתרמו  רבים בארצות  הייתה שותפה למבצעים 

“אביב נעורים” הוא היחיד שהותר לפרסום.  פגשנו אותה כדי לעמוד על אישיותה ולספר על תחושותיה.

מינה ברמן | 
דשא,  המוקף  קטן  בבית  השרון,  בלב  שם  אי 
פרחים ועצים, גרה יעל עם ג’וני, בעלה מזה 30 
פנימה,  הבית  גם  אמיתית.  פסטורליה  שנה. 
משרה  שבו  והצבעים,  הפסלים  התמונות,  על 
שליווה  למתח  חריף  כה  ניגוד  וחום.  נינוחות 
בשנות  התמודדה  שעמם  ולאתגרים  אותה 

שירותה ב”קיסריה”. 
גבוהה,  לא  אישה  יעל:  היא  מכל  המפתיעה 
צנומה, בעלת פנים רכות, נאות וחיוך רחב. לא 
שאמרה  לפני  עוד  אך  בונדית.  ג’יימס  דמות 
מעידים  החד  ומבטה  הבורקות  עיניה  מילה, 
ועל  על עצמה  ונחישותה. מדברת  על תבונתה 
עלילותיה בצניעות אך מתוך הכרת ערך עצמית. 
ייתכן שזה התמהיל שעמד לה בהתמודדות עם 

פעילות בכיסוי בארצות יעד.
ברובע  בדירה  לבד  שישבה  האישה  הזאת 
שלושה  על  וצפתה  ביירות  של  המוסלמי 
בשני  פת”ח  של  ביותר  הבכירים  מהמפקדים 
הבניינים שממול? היא שלמדה את בואם ואת 

צאתם, את סידורי השמירה עליהם ואת הדרכים להגיע אל מקום מגוריהם 
ולסגת משם בבטחה? תיקי המודיעין שהוכנו, במידה רבה על פי דיווחיה 

של יעל, הם שאפשרו את מבצע “אביב נעורים” ותרמו להצלחתו.1 
יעל לקולות הירי של אנשי  1973 התעוררה  9 ל-10 באפריל  בלילה שבין 
סיירת מטכ”ל.  נאמנים לכללי המידור, מפקדיה לא יידעו אותה על מועד 
המבצע. הם גם הורו לה להמשיך בשגרת חייה, שכן דווקא הפרתה עלולה 
הייתה למשוך אליה תשומת לב מיותרת. ולא, היא לא כועסת. זאת הדרך 

הנכונה לפעול.
חייה  על  תסריט  כתיבת   – שלה  הכיסוי  סיפור  במסגרת  יעל  פעלה  וכך 
יוצאי הדופן של ליידי הסטר סטנהופ, שיצאה בראשית המאה ה=19 למסע 
הרפתקאות במזרח. היא ביקרה בארץ ישראל, בטורקיה, במצרים ובסוריה, 

ולבסוף השתקעה בכפר בהר הלבנון.
יעל הייתה זאת שבחרה בליידי סטנהופ כדמות עליה יתבסס התסריט אותו 
אמורה הייתה לכתוב במסגרת סיפור הכיסוי. היא לא הזדהתה עם דמותה 
האישה,  מעמד  על  מלחמתה  את  העריכה  אך  האנגלית,  האצולה  בת  של 
טלוויזיה.  לסדרת  כנושא  בה  שבבחירה  ההיגיון  את  לראות  והשכילה 
בדיעבד התברר כי ליידי סטנהופ אכן העניקה ליעל חופש תנועה, וגם סייעה 
לה ביצירת קשרים עם אנשים שהעריצו את “מלכת תדמור”, כינוי שנתנו 
כלל  לליידי האנגלייה. התסריט לא הושלם. אולי משום ש”אני  הבדואים 

לא אוהבת לכתוב”.

מיהי יעל וכיצד הגיעה ל”מוסד”? 
יהודית  למשפחה  בקנדה  נולדה  יעל 
אמה  ומציונות.  מיהדות  רחוקה  שהייתה 
איש  מדען,  ואביה  בית  עקרת  הייתה 
שהיטיב  מי  יעל,  לדברי  נוקשה.  עקרונות 
של  ופעולתו  חשיבתו  אופן  את  להגדיר 
האב  את  שתיאר  בעלה,  ג’וני,  הוא  אביה 
כאדם הנתקל באירוע, מפרש אותו, מגיב 
עליו ומתמודד עם התוצאות. ואולי גם דרך 
חשיבה זאת שהונחלה ליעל, ולו בבלי דעת, 

סייעה לה בהמשך דרכה.
על  שהקשו  ההתמודדויות  אחת  לימים 
יעל מאוד הייתה הצורך לשמור על סודיות 
מוחלטת מול הוריה בכל הנוגע לפעילותה. 
החל  לביקור  ארצה  ההורים  כשהגיעו  רק 
בתו,  של  בעיסוקה האמיתי  לחשוד  אביה 

שהמשיכה לטעון כי היא אשת מחשבים.
יעל היה הכינוי שניתן לה כאשר הצטרפה 
פרישתה,  לאחר  “המוסד”.  לשורות 
אימצה  “המוסד”,  עם  להזדהותה  וכביטוי 

לה את הכינוי לשם. וכן, היא מכירה את סיפור גבורתה של יעל המקראית.
נישואיה  בעקבות  התרחש  לציונות  ובמיוחד  ליהדות  יעל  של  החיבור 
הראשונים. בעלה דאז בא ממשפחה שהייתה בעלת זיקה לציונות ולמדינת 
הציוני  שהוא,  שובב  בחיוך  מציינת  ויעל  השניים  התגרשו  לימים  ישראל. 
לעבור  ההחלטה  את  ארצה.  עלתה  היא  דווקא  בעוד  בגולה  נשאר  מבית, 
אורח  ישראליים.  משפחה  קרובי  עם  שלה  למפגש  יעל  מייחסת  לישראל 
חייהם והתנהגותם, שהיו כה שונים מאלה שהיו מוכרים לה, משכו את לבה. 

סיפוריהם על ישראל עוררו את סקרנותה.
בין  מחשבים.   - התמחתה  שבו  בתחום  עבודה  ומצאה  לארץ  הגיעה  יעל 
ההנחה  ב”מוסד”.  ראש  כשומר  עצמו  שהציג  אחד  היה  החדשים  ידידיה 
של יעל הייתה שהוא פשוט גבר המנסה להרשים אותה. אלא שלהפתעתה, 
ולאחר שהאיש קיבל את הסכמתה להציע את מועמדותה -  קיבלה הצעה 

להצטרף ל”מוסד”.
עם  הן  נפגשה  התהליך  במהלך  ימים.  כחודש  נמשך  שלה  הגיוס  תהליך 
מייק הררי, ראש “קיסריה” והן עם צבי )צביקה( זמיר, ראש המוסד. לימים 
נודע לה כי הייתה התלבטות לגבי מידת התאמתה לתפקיד לוחמת, שכן 
הצטיירה כתמימה מדי. היה זה צביקה שהכריע לטובתה. ולא, לא נראה לה 
מוזר שמועמדת טרייה נפגשת גם עם ראש היחידה וגם עם ראש המוסד, 

שכן התחושה הייתה שהיא מצטרפת למשפחה, משפחת “קיסריה”.
האימונים היו שווים לגברים ולנשים ולא היו קלים. מעולם, לא בתקופת 
האימונים ולא לאחר מכן, לא חשה באפליה או בהעדפה בשל היותה אישה. 

אשת מודיעין

הסטר לוסי סטנהופ. הדמות שיעל בחרה לבסס עליה 
תסריט שאותו אמורה הייתה לכתוב במסגרת סיפור 

הכיסוי
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הספרייה מפעילה עמוד פייסבוק שבו מפורסמים עדכונים לגבי ספרים 
באירועים  העוסקים  הזמן"  "מנהרת  טורי  לספרייה;  המגיעים  חדשים 
וללוט"ר  לטרור  התיכון,  למזרח  לביטחון,  לממשל,  למודיעין,  הנוגעים 
המציגות  חודשיות  תערוכות  לגבי  עדכונים  לפני...";  "היום  והתרחשו 
ספרים, עבודות ומחקרים של מרכז המידע למודיעין וטרור והמכון לחקר 
מודיעין ומדיניות. כמו כן תערוכות רבעוניות העוסקות בנושאי מודיעין 

ספריית  לעמוד  להיכנס  מוזמנים  הקוראים  מורשתיים. 
.LIKE  מודיעין וטרור בפייסבוק ולא יזיק גם

תערוכות: מניל"י ועד תפיסת אייכמן
חודשיות: תערוכת ינואר 2016 - טרור אסלאמי ועליית 
ואמריקה;  אסיה  באירופה,  הפונדמנטליסטי  האסלאם 

מודיעין, מדיניות נגד טרור ולוחמה בטרור. 
הארץ- הביון  ארגון  ניל"י:    -  2016 פברואר  תערוכת 

ישראלי הראשון בעת המודרנית. 
תערוכת מרץ 2016 - מלחמת האזרחים בסוריה. 

הגרעין  נגד  במאבק  המודיעין  פעילות   -  2016 אפריל 
והג'יהאד  האסלאמי-הפלסטיני  הטרור  האיראני, 

העולמי. 
רבעוניות: ינואר-מרץ 2016 - מבצעי העלאת יהודי צפון 

אפריקה על ידי המוסד.

אפריל-יוני 2016 - תפיסת אייכמן על ידי שירותי המודיעין של ישראל.

מיזם "מודיעין חוזר הביתה": פנייה לחברי המל"ם
חומרים  המל"ם,  חברי  אצלכם,  נאגרו  השנים  במשך  כי  לשער  ניתן 
מקצועיים שונים בלתי מסווגים שבהם אין לכם צורך כעת או שפג סיווגם 
וכיום ניתן לבדקם מחדש ו"להלבין" אותם )נעשה זאת אנו בסיוע צה"ל(.
ספריית המל"ם מעוניינת לקבל לידיה חומרים אלה כדי להוסיפם למאגר 
הגדל של ארכיב המודיעין הגלוי שיקום בקרוב. אם אתם 
חומרים  בידם  להיות  שעשויים  אחרים  אנשים  מכירים 

שכאלה, אתם מתבקשים להודיע גם להם על המיזם. 
ניתן להביא את החומרים פיזית )גם אנונימית( לספריית 
המל"ם או על ידי שליחה בדואר אלינו, לכתובת: המל"ם 
- המרכז למורשת המודיעין, שד' אהרון יריב – גלילות. 

ת"ד. 3555 רמת השרון 4713402, עבור הספריה.
 .16:00-09:00 השעות  בין  א'-ה'  בימים  פתוחים  אנו 

טלפון 035482254
נשמח לשיתוף פעולה ולהיעזר בכם

ספרים, רבותיי, ספרים חדשים
צה"ל  יציאת  על  האמיתי  הסיפור   - בוקר"  "דמדומי 

מלבנון, מאי 2000, מאת עמוס גלבוע.
 .יעל - לוחמת המוסד בביירות, מאת אפרת מס

אסנת שמואלי | מנהלת ספריית המל"ם

האוצרות החבויים בספריית המל"ם 
ספריית המל"ם עוסקת בתחומי המודיעין, הטרור והלוט"ר ובה ספרים, כתבי עת, מחקרים של מכוני המחקר 

שבמל"ם, ועבודות אקדמיות. הגיע הזמן להכיר גם את עמוד הפייסבוק שלה

נשיותה גם לא נוצלה לצורכי פיתוי.  להפך – הסיסמה הייתה “סקס עם 
האויב אסור”.

יעל לבד. בשליחויות  בחלק משליחויותיה, כמו בשליחות בביירות, פעלה 
אחרות הייתה חלק מצוות, ואף פיקדה על מבצעים. כשלעצמה העדיפה את 
השליחויות שבהן פעלה לבד, שכן אז, לדבריה, רק היא נשאה באחריות ולא 

היה עליה לשלם מחיר בגין טעויותיהם של אחרים.
ההנחיות  מן  לסטות  ידעה  שגם  ממושמעת”  כ”חיילת  עצמה  מגדירה  יעל 
שלא  הונחתה  לביירות,  שליחותה  לקראת  כך,  הצורך.  בשעת  שקבלה 
מחלון.  והרחק  פנימי  בחדר  אלא  עמה  שהיה  הקשר  מכשיר  את  להפעיל 

אולם משהתברר לה שבתנאים הללו המכשיר אינו פועל, הפעילה אותו היכן 
שהייתה קליטה.

במקורותינו כתוב “אשרי אדם ירא תמיד”, ומי שעוסק בפעילות חשאית 
אסור לו להיות חסר פחד. יעל ידעה כי פעילותה מסוכנת אך האמינה, כך 
אמרה, שהיות והיא פועלת למען מטרה נעלה - הגנה על מדינת ישראל - לא 

יאונה לה כל רע. 
פגשנו אישה אמיצה, אישה הגאה על תרומתה לשמירה על ביטחון המדינה 

 .וחשה כי גאווה זאת תלווה אותה עד אחרון ימיה
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי

בחלק משליחויותיה, כמו בשליחות בביירות, פעלה יעל לבד. בשליחויות אחרות 
הייתה חלק מצוות, ואף פיקדה על מבצעים. כשלעצמה העדיפה את השליחויות 
שבהן פעלה לבד, שכן אז, לדבריה, רק היא נשאה באחריות ולא היה עליה לשלם 

מחיר בגין טעויותיהם של אחרים


הספרייה

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(7 גיליון 66, חשוון תשפ"ב, אוקטובר 2021
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אלוף אהרון חלויה הוא ראש אמ"ן 
החדש

ב-5 באוקטובר 2021 התקיים טקס החלפת ראש אמ"ן, אלוף 
בדברים  חליוה.  אהרון  אלוף  אמ"ן החדש,  בראש  הימן,  תמיר 
בין השאר:  שנשא בטקס הדגיש הרמטכ"ל אלוף אביב כוכבי, 
זירה  בכל  יימשכו,  האיראניות  היכולות  להשמדת  ”המבצעים 
נגד תוכנית  "התוכניות המבצעיות  כוכבי:  ובכל עת", עוד אמר 
הגרעין של איראן ימשיכו להתפתח ולהשתכלל. יהיו אשר יהיו 
ההתפתחויות - חובתנו להעמיד מענה צבאי אפקטיבי, ובזמן". 
לדבריו: "כל יחידות אמ"ן וקהילת המודיעין שותפות למאמץ הזה, 
ואם לשפוט על פי פריצות הדרך שהתרחשו בשנים האחרונות, 
ומפתיעות". חליוה שימש  יהיו משופרות  התכניות המבצעיות 
כראש אגף המבצעים, ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ראש 
חטיבת המבצעים באמ"ץ ומפקד עוצבת האש. הצלחתו הצלחתנו.

מפקד חדש לסיירת מטכ"ל באמ"ן
טקס חילופי מפקדים לסיירת מטכ"ל התקיים ב- 30 בספטמבר 
2021, בראשות ראש אגף המודיעין, אלוף תמיר הימן. אל״ם י׳ נכנס 
י׳, אשר יתחיל  לתפקיד מפקד סיירת מטכ״ל במקומו של אל״ם 
 .8200 ביחידה  בסייבר  ההתקפה  כמפקד  תפקידו  את  בקרוב 
"היחידה תחת י׳ עסקה בכל, לא רק בעליונות המודיעינית לקראת 
המלחמה הבאה, אלא גם במימוש ההגנה בגבולות בשגרה״, אמר 
ראש אמ"ן בטקס, והוסיף כי היחידה נטלה חלק במבצעי המערכה 
בין המלחמות, המבטיחים את מימוש האינטרסים של ישראל יום 
יום ופעלה בעומק, בים וביבשה, וברוב זירות המבצעים של צה״ל.    
ראיון שקיימנו עם ראש אמ"ן היוצא הימן, יפורסם בכתב העת "מבט 

מל"ם" גיליון 90, שיופץ בנובמבר.

רונן בר - ראש חדש לשב"כ
הממשלה אישרה ב-11 באוקטובר 2021, את מינויו של רונן 

בר לתפקיד ראש השב"כ הבא. 
בר משמש כסגנו של ראש השב"כ נדב ארגמן, המסיים כהונה 
של למעלה מחמש שנים בתפקידו.  בר בוגר תואר ראשון במדע 
המדינה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במדיניות ציבורית 
שירותו  במהלך  הרווארד.  מאוניברסיטת 
מטכ"ל,  בסיירת  לוחם  בר  היה  הצבאי 
ומספר שנים לאחר שחרורו התגייס כלוחם 
ראש  היה  השב"כ.  המבצעית של  ביחידה 
אגף המבצעים ובשנים האחרונות סגן ראש 

השב"כ. בהצלחה!

מפגש ראשי אמ"ן לדורותיהם
ערב יום הכיפורים תשפ"ב התכנסו בבית בן גוריון בקריה בראשות 
הרמטכ״ל, רב-אלוף אביב כוכבי וסגן הרמטכ״ל, אלוף הרצי הלוי, 
ראשי אמ"ן לדורותיהם, ביניהם עמוס ידלין, משה בוגי יעלון, עמוס 

מלכא ואהרון זאבי פרקש. 
תפיסות  ועד  מכיפור  פתוח  שיח  לקיים  הייתה  המפגש  מטרת 
המודיעין החדשניות ועידן הסייבר. המפגש נועד גם ללמוד על 

המורשת של האגף, שהיא בעצם המורשת של המדינה. 
הרמטכ״ל, רב-אלוף כוכבי, אמר: ״שדה הקרב הולך ונהיה מורכב 
יותר, אבל גם מואר יותר בזכות העבודה המשמעותית שנעשית 
באגף המודיעין. למודיעין יש תפקיד חשוב ביותר. בנימה אישית, 
מה שקורה באמ״ן בשנים האחרונות זוהי קפיצת מדרגה אדירה, 

מתרחשים תהליכים משמעותיים ביותר״. 
הרמטכ"ל ציין ביחס למבצע ״שומר החומות״ כי ״זה היה מבצע 
בעליונות מודיעינית מוחלטת״. ראש אמ"ן אלוף הימן ציין כי ״אנחנו 
מדגימים שילוב ביכולות אדם-מכונה שמביא למקפצה אדירה - 
יותר מטרות, והן טובות יותר, והוסיף: ״יש באגף אנשים מדהימים. 
האנשים הם הדלק. אחד הדברים המשמחים ביותר בתור ר׳ אמ״ן 
זה לראות את האנשים האלו, את המחויבות וההקרבה שלהם 

למען ביטחון המדינה״.

טקס החלפת ראש אמ"ן - מימין: תמיר הימן, אביב כוכבי ואהרון חלויה

חילופים בסיירת מטכ"ל

מערכת אתר צה"ל

מפגש ראשי אמ"ן לדורותיהם
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הגיליון הבא של כתב העת "מודיעין 
על- לאור  היוצא  ומעשה",  הלכה 
של  המתודולוגיה  לחקר  המכון  ידי 
פעולה  בשיתופי  עוסק  המודיעין, 
ושילוביות בין ארגוני קהילת המודיעין 
השגת  לצורך  שילוביות  הישראלית. 
רמה  המשקפת  משותפת  משימה 
גבוהה יחסית של חיבור בין ארגונים, 

החורגת מעבר לתיאום ושיתוף פעולה. נוצר דבר מה חדש המשמר אמנם 
את הזהות המקצועית והארגונית של הגורמים המשתפים פעולה, אולם 
הם נדרשים לוותר על חלק מדרגות החופש שלהם למען ביצוע מיטבי 

של המשימה.
כמעט כל ארגון מודיעין חרת על דגלו את השיתוף אולם במקרים רבים 
שיתוף זה מוגבל לארגון בלבד. בגיליון זה, ננסה להאיר דווקא את המרחב 

המשותף בין הארגונים השונים.
 DNA-אחד המאפיינים הבולטים של קהילת המודיעין הישראלית הוא ה
השונה של כל אחד מהארגונים העיקריים המרכיבים אותה, הנגזר הן 
בה  מהדרך  והן  שלהם  הפעילות  ומרחבי  האחריות  תחומי  מהגדרת 
הם רואים את עצמם. אמנם קיים דמיון רב בין חלק גדול מהפעילויות 
אך  משימותיהם,  את  לבצע  כדי  לפתח  נדרשים  שהם  ומהכישורים 
הייעוד וה-DNA השונים משליכים על האופן בו הם מגדירים את קבוצת 

ההתייחסות שלהם. 
כך, המוסד והשב"כ רואים את עצמם חלק מקהילת הביטחון לא פחות 
מכפי שהם מתייחסים לעצמם כאל חלק מקהילת המודיעין. גם אמ"ן, 
הרואה את עצמו בראש ובראשונה כגוף מודיעין שנועד לשרת את צה"ל 
ואת מערכת הביטחון, מייחס בשנים האחרונות חשיבות גוברת לתפקידיו 
כמפעיל כוח, לצד תפישתו את עצמו כאחראי להערכה הלאומית. מציאות 
זו, המועצמת מכך שהגופים השונים כפופים לשרים שונים  מורכבת 
ועל  אחודה  מודיעין  כקהילת  לפעול  יכולתם  על  מכבידה  בממשלה, 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

שילוביות בקהילת המודיעין בישראל - גיליון חדש של 
"מודיעין הלכה ומעשה"

מרכיביה לפעול בשילוביות בכל 
התחומים בהם היא נדרשת.

המודיעין  קהילת  על  במבט 
חלו  כי  עולה  כיום  הישראלית 
רבים בהקשר של  בה שינויים 
היכרות הדדית ופעולה מבצעית 
יחידות  הוקמו  משותפת. 
מבחן  את  ששרדו  משותפות 
הזמן, נוצרו בריתות ושיתופי פעולה )מעטים אמנם( בתחום בניין הכוח, 
יש תנועה טבעית של אנשים בין הארגונים והאווירה בין הארגונים וראשי 

הארגונים בדרך כלל חיובית.
ניתן לראות לצד האורות גם צללים לא  יחד עם זאת, במבט בקורתי 
ורשת  ומספקת;  עמוקה  אינה  הארגונים  בין  ההיכרות  רמת  מעטים: 
קהילתית שתאפשר לארגונים לתקשר באופן מלא חסרה. תחום משאבי 

האנוש ותחום המחקר ניתנים גם הם לשיפור. 
הצליח  מריבות  של  שנים  לאחר  הסייבר.  תחום  בולט  אלה  לעומת 
הסייבר להצמיח קהילה המחלקת משאבים )בדגש על תחום כוח האדם 
וההכשרות( ומתאמת פעילות במרחב הקיברנטי. הסייבר, בהיותו מרחב 
חדש, חייב הכנסה של גופים חדשים לקהילה הסגורה והדבר מאפשר 

למידה על גמישות ופתיחות הנדרשים בעת הזו גם בתחומים אחרים. 
הגיליון החדש מביא מדבריהם של בכירים מכל שלושת ארגוני המודיעין, 
וישנה אף הצצה לשיח שמתנהל בנושא בארה"ב ובריטניה. בין הנושאים 
שבהם נעסוק ראוי לציין את תחום בניין הכוח שבא לידי ביטוי בתוכניות 
עבודה משותפות, הכשרות, מעברי כוח אדם ואף ברבדים טכנולוגיים. 
בנוסף, אנו מציגים בגיליון מספר יחידות מודיעיניות משותפות, על הדומה 
והשונה ביניהן, וזאת במטרה לעודד התארגנויות דומות וללמוד מניסיונם 

של אחרים.

מבין מאמרי הגיליון פורסמו עד כה שניים:
לאחרונה  שמונה  השב"כ,  ראש  סגן  בר,  רונן  של  מאמרו 
- "מנהיגות תחת אש - על  לתפקיד ראש השב"כ. המאמר 
שילוביות אנשים ומה שביניהם" )קישור למאמר(, בוחן את מושג 
השילוביות, את הצורך בו - לאור התנאים והאיומים המשתנים - ואת 
האתגרים העומדים בפני אלו הרוצים לקדמו בקהילת המודיעין. לדעת 
הכותב, השילוביות מאתגרת את המבנה ההיררכי, את תפיסת הפיקוד 
ולעיתים אף את האינטרסים הארגוניים. מנגד, היא מבססת את העבודה 
על תכלית מוסכמת, מאפשרת היתוך חשיבתי ומייצרת מקסום של מיצוי 
כל ארגון למען השגת  והיתרונות היחסיים של  היכולות הרלוונטיות 

התכלית המשותפת ומימוש תפיסת הביטחון.
בסיכום המאמר קורא בר לשדרג עוד יותר את השיח ולקדם את גישת 
נכון שפורום ראשי השירותים  כך  בבניין הכוח. לשם  גם  השילוביות 
ירחיב את סמכותו כפורום,  המתכנס בעיקר למול אתגרים מבצעיים, 

המשך בעמוד 10או יבזר אותה לראשי המטות, ויסנכרן את תוכניות  pi
xa
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QQ  ,2021 בערב יום הכיפורים השנה, ב-13 ספטמבר
היחידה  מפקד  העניק  למלחמה,  שנה   48 במלאת 
תעודות הוקרה על דבקות במשימה למפקד בסיס היחידה בתל אביטל 
רס"ן )בדימוס( צור שפי ולקצין הטכני רס"ן )בדימוס( אמיר בן אשר, ועל 

חלקם המכריע בהמשך עבודתו 
למרות  הבסיס  של  הרצופה 
שהוקף בכוח סורי עדיף. שני 
על  באירוע  סיפרו  הקצינים 
תא"ל  עת,  באותה  חוויותיהם 
אריה בנטוב שהיה  )בדימוס( 
על  סיפר  היחידה  מפקד  סגן 
ב-1973 להעניק  כך שהמליץ 

לקצין הטכני צל"ש על תפקודו חשוף לאש הסורית, אך המלצתו נדחתה, 
עם שאר ההמלצות של חמ"ן, ע"י ראש אמ"ן דאז האלוף אלי זעירא. מפקד 
היחידה העלה על נס את הערכים שהתגלו בהתנהגותם של שני הקצינים, 
וזוהי הדוגמה שיש ללכת לאורה, היום כמו גם לפני 48 שנה. נכחו באירוע 
הסגל הבכיר של היחידה, מפקדי יחידה בעבר, סגנים ורמ"טים בעבר, צוות 

מורשת היחידה ובנות הזוג של הקצינים שפי ובן אשר.

QQ  נעם )בדימוס(  צוות המורשת של היחידה, בהובלת אל"ם  ביוזמת 
שפירא, נפתחה במבואה של אולם הכנסים המרכזי במפקדת היחידה 
תצוגה של פריטים מחייה של היחידה. בתצוגה שני מקלטי רדיו שהיו אבן 
היסוד לעבודת היחידה בתחום הקומינט וששרתו את היחידה למעלה מ-30 
שנה. כמו כן, מוצג דגם של אנטנת "שיפוד" שהוקמה בתקופת מלחמת 
)בדימוס(  אל"ם  ח'שיבה.  באום  "בבל"  בסיני  המרכזי  בבסיס  ההתשה 
וכן מוצגת אבן בזלת מהחרמון עם  ינאי זקס תרם את הדגם לתצוגה, 

סמל היחידה שניתנה לפדויי השבי מהיחידה 
שחזרו מסוריה בשנת 1974. אפרים זינגר תרם 
את האבן לתצוגה. סייע בהכנת התצוגה בוגר 

היחידה ארז וינר.
QQ  במסגרת פורום המזה"ת בעמותה בהובלת

ספטמבר,  חודש  במחצית  התקיים  בר,  קרן 
מפגש בזום. במסגרתו הרצה פרופ' רונן יצחק, 
בנושא  מערבי,  גליל  האקדמית  מהמכללה 
"מבט חדש על ירדן, פרספקטיבה אחרת על 

שאלת שרידות השלטון ההאשמי".
 נעם שפירא

ההתעצמות הרב־שנתיות והשנתיות למול האתגרים מרובי המשאבים. 
באימוץ  מרחבי השיתוף,  נכונה של  בהגדרה  צורך  יש  לדעתו,  בנוסף, 
תהליכי ניהוג משותפים ובהסכמה על מנגנוני ניהול וביצוע המתאימים 
בין  בין־ארגוניות, ביצירת אמון,  לבעיה המשותפת, במערכות תקשורת 
"מיהו  ובמנהיגות השמה דגש על  השאר באמצעות הצרחות כוח אדם, 

השותף" ולא על "מיהו המוביל". 
י' עד לאחרונה סגן מפקד  המאמר השני שפורסם נכתב על-ידי אל"ם 
במודיעין  הדיגיטלית  ב"השתנות  עוסק  המאמר  לדיגיטל.   8200
גם  להשתנות  ובצורך  שילוביות"  למרחבי  חדש  כפוטנציאל 
שלושה  נבחנים  במאמר  למאמר(.  )קישור  בהתאם  המודיעין  בקהילת 
נושאים מרכזיים: החלק הראשון עוסק בתובנות מרכזיות לגבי תהליך 
השתנות דיגיטלית בארגון מודיעין מבצעי, החלק השני עוסק באתגרים 
ובסיכונים המרכזיים שעימם מתמודדים ארגוני מודיעין בבואם לממש 
השתנות דיגיטלית, בואכה הפיכה לארגונים דיגיטליים מוכווני מידע וידע. 
החלק השלישי עוסק בפוטנציאל לשילוביות בין ארגוני קהילת המודיעין 

המשך מעמוד 9

 - בהקשרי ההשתנות הדיגיטלית, כאשר במוקד שאלה מרכזית אחת 
כיצד יכולים ארגוני קהילת המודיעין לייצר ערך מוסף משמעותי וחדש 
ממינוף ההשתנות הדיגיטלית לכדי שילוביות משופרת, פנים־ארגונית 

וחוצת ארגונים.
לטענת הכותב, ההשתנות הדיגיטלית מייצרת עבור ארגוני מודיעין מנוע 
ובין־ארגוני בעל ערך, העשוי לאפשר להם הגדלה  צמיחה פנים־ארגוני 
והרלוונטיות שלהם.  משמעותית של התפוקות המודיעיניות-מבצעיות 
לדידו, אנו נמצאים בתקופה ייחודית המהווה קו פרשת מים, שבה ארגוני 
יבינו את הפוטנציאל הטמון בהשתנות הדיגיטלית, ישקיעו  מידע אשר 
אנרגיות ומשאבים ויבחרו לצאת למסע הלמידה המורכב הזה, יזכו ביכולות 
מכפילות כוח חדשות שיאפשרו להם לפרוץ מעטפות ביצועים קיימות 
ולייצר ערך משמעותי חדש. ארגונים אשר יחששו מהיציאה למסע, יחסכו 
אולי קשב, אנרגיה ומשאבים בטווח הקצר, אולם יפתחו לאורך זמן פערי 

רלוונטיות גדולים.
יוסי קופרווסר ודודי סימן טוב

פעילות עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(

דגם של אנטנת "שיפוד" 
שהוקמה במלחמת ההתשה 

 בבסיס המרכזי בסיני 
באום ח'שיבה

מימין: אמיר בן אשר, דודו צור וצור שפי 

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

שילוביות בקהילת המודיעין בישראל - גיליון חדש של "מודיעין הלכה ומעשה"

שני | 25.10 | 18:00 | מפקדת היחידה בגלילות
+ מפגש עם חברות וחברים מתקופת השירות + ברכת נשיא המדינה 
וחיילי  לחיילות  מלגות  חלוקת   + העמותה"  "יקיר  תעודות  חלוקת   +
 היחידה + הקרנת סרטים על תרומת היחידה לצה"ל ולמאבק בקורונה 
וכמיטב המסורת מופע ענק של... )טוב נו, שישאר קצת מתח... פרטים בקרוב(

* האירוע לבוגרות ובוגרי היחידה בלבד, 
בהרשמה מראש בלבד ולפי כללי התו הירוק.
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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׳

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

www.facebook.com/malamiicc

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(11 גיליון 66, חשוון תשפ"ב, אוקטובר 2021



CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

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

'זומלמ' - המרכז למורשת המודיעין מל"מ ממשיך לקיים 
גם  וערכיה  המודיעין  קהילת  מורשת  להנחלת  פעילות 
לציבור הרחב באמצעות שידורים מקוונים בזום בשיתוף 

עם מ.ת.ג )מחברים תוכן לגמלאים(. 
מרכזת ומנחה: יוכי ארליך.

להלן התוכנית למפגשים הקרובים: 

יום ראשון 17.10.2021 שעה 17:00  •
מנהיגות סאדאת - עיצובה מחדש   

של מצרים.
למי  מקום  כממלא  והתקבל  נאצר  את  ירש  סאדאת   
שנות שלטונו  עשרה  אחת  ואולם,  תחליף.  לו  שאין 
חשפו מנהיג שהשכיל לתפוס את ההיסטוריה בציציות 
ראשה, ולהוליך את ארץ היאור בכיוון חדש. הוא נטש 
את הזיית הפאן-ערביות של קודמו, החזיר את מצרים 
לקרקע המציאות של עמק הנילוס, וסימן את הדרך בה 

הולכת הארץ - פחות או יותר - עד עתה.

מרצה: חגי ארליך, פרופסור )אמריטוס( החוג   
להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה 

אוניברסיטת תל אביב.

יום ראשון 24.10.2021 שעה 17:00  •
ה״פדאיון ״ ברצועת עזה - מבצע״ סריס״   

והסיכול הממוקד הראשון של צה״ל.
מרצים: רס״ן )במיל'( דני מרום, חוקר מורשת עמותת   
״מודיעין 10״ ואל״ם )בדימוס( יגאל סימון, מפקד יחידה 

504 לשעבר ויועץ לענייני ערבים במשרד הביטחון.

אירועים במל״מ בזום
שריינו ביומנכם

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

תודותינו 
לאלי אמריליו, למאיר זמיר, לאפרים לפיד, לבני מיכלסון, לפסח 
מלובני, לחגי מן, לניקול נגבי, לדודי סימן-טוב, לזהר פלטי, לאשר 
ססר, ליוסי קופרווסר, לנאוה רייך, לאופיר שהם, ולנעם שפירא על 

הסיוע בהכנת הגיליון.

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

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

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

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

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

SAVE THE DATE

ת ו ח פ א ' צ

QQ -לשגריר דב שגב
שטיינברג, בוגר "חצב", 

עם מינויו לשגריר ישראל 
במיאנמר )בורמה(.

QQ  לעופר לונברג על
בחירתו למתנדב החודש 

ב"רוח הישראלית". 

QQ  לאביתר מתניה
ולעמיר רפפורט על 

ספרם "סייברמאניה- איך 
הפכה ישראל לכוח עולמי 
בזירה שמעצבת את עתיד 

האנושות".

QQ  לתא"ל ג' עם מינויו
לרח"ט הפעלה באמ"ן.

QQ  ידעו מה  הכיפורים:  יום  למלחמת  שנים   48
עוד  צה"ל;  צליחת  עם  ב-8200; התמודדות המצרים 

מבט מקצועי על כוח המשלוח העיראקי;
QQ  ,תמיר הימן ומחדש מהאלוף  ראיון פרידה מסקרן 

כראש אמ"ן;
QQ ;ראיון פרידה עתיר תובנות מצביקה שטאובר, היו"ר
QQ  ;'ו'פגסוס NSO דעה אישית על טכנולוגיית
QQ  ;שני חלק  סיכולי,  אתגר   - המזא"רי  המודיעין 

"נערי ריצ'י" – יהודים דוברי גרמנית במלחמת העולם 
השנייה, חלק שני;

QQ  וגם: התפיסה של אניית הטרור אגיוס דמטריוס; מי
צריך מרגלים בעידן הטכנולוגי; על שירות הביון הדני; 
טיבי גרובר – סוכן כפול; על הסכמי שיתוף הפעולה 
בין תורכיה לרשות הפלשתינאית; 45 שנה למבצע יונתן 

– המודיעין; ועוד ועוד...

בגיליון הסתו ]90[ של "מבט מל"ם":
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