
 

 ז'  תשע"א"לדעת ארץ" סמסטר 
 ימי רביעי אחה"צ/ערב          

 

 "מודיעין מחוץ לקופסה"

 מהמודיעין בתנ"ך ועד אתגרי דאעש והסייבר
 

 (.)סא"ל במיל. לשעבר רע"ן היסטוריה ומורשת באמ"ן גדעון מיטשניקמרצה: 
 

 17:30 – 16:00שעות: 
 )מתאים גם למצטרפים חדשים( קורס המשך*
 

תשע"ה( על המודיעין מאז תקופת התנ"ך, דרך מלחמות העולם -סדרת הרצאות המשך )לקורס ב
ובתקופה של הישוב היהודי בטרם הקמת המדינה דרך לידת קהילת המודיעין הישראלית ועד 

 ימינו אנו.

 תכנית הקורס:

 "מנהרת הזמן במודיעין".1
 רועים מרכזיים בתנ"ך ובמודיעין העולמי.יממשימת האיסוף הראשונה בתנ"ך דרך פרשיות וא

 
 . נשים ומודיעין 2

מהפיתוי המקראי דרך הסיכול הממוקד הראשון בתנ"ך, שמשון ודלילה, מאטה הארי, שרה 
 ערמה.  ה/נשיות/נועזות ו/או דרכייגיבורת ניל"י, חנה סנש, שולה כהן  ונשים נוספות שהפעילו תושי

 
  . המודיעין היהודי בדרך למדינה3

ניל"י ,  -ד להקמת המדינהא"י בתקופת העות'מאנים והמנדט הבריטי עראשית המודיעין היהודי ב
סוכנות היהודית, הדל"ק והמש"י , "המשרד הארצישראלי", המחלקה המדינית של ה"השומר"

 גופי המודיעין של המחתרות. -ש"יוה
 
 . הפתעות במודיעין4

? מדוע הופתעו האמריקאים 1941מדוע הופתעו הרוסים ע"י הגרמנים במבצע "ברברוסה" ביוני 
מה לאלו ולהפתעת  ?1973אוק'  6-כיצד הופתעו האמריקאים ב רבור?פרל הב 1941דצמ' -ב

 יום הכיפורים? חמת ישראל במל
  

  50-. המודיעין הצבאי בתום מלחמת העצמאות ובשנות ה5
 הטעויות, מחיר הלמידה והתרומה המודיעינית במבצעים הגדולים בסוף המלחמה. 

 מול אתגרי הבט"ש וההיערכות ל"מבצע קדש" )"מבצע ירקון"(. 50-המודיעין בראשית שנות ה
 .הקמת סיירת מטכ"ל והמבצעים הראשונים

 רשת "רסקו". ראל בר ועד פך מישואיל 60-וה 50-אירופה בשנות ה ציד המרגלים ממזרח -השב"כ
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על דמותם, משקלם והשפעתם של ראשי אמ"ן דוגמת יהושפט הרכבי, מאיר עמית, אהרון יריב, 
 אמנון ליפקין שחק. על העליות והמורדות במערכת היחסים הסבוכה בין ראשי קהילת המודיעין.

 
 .המבצעית של אמ"ן ידהבמסגרת "עסק הביש" ועד לגיוס ליחמהמעצר במצרים -. אלי כהן7

סי.אי. אי? האם הופעל לחיסול -ההכשרה והיציאה לשליחות ממנה לא חזר. האם היה קשר עם ה
 קצין נאצי בדמשק? האם לחצים מצד מפעיליו הביאו לסופו? 

 
 
   80 -וה 70-. המוסד והמבצעים המיוחדים בשנות ה8

 שלונותיהצלחות וכ -המודיעין הימי .שלון בלילהאמר ועודיהכ "אביב נעורים, מבצע "זעם האל",
מפיגוע כביש החוף, דרך מבצע "דרך הנץ"  - אתגר סיכולי הטרור הימי. מול פיגועים ימיים

 2000 -והטבעת ה"אטבירוס" ועד קארין אי
    
 
 
 
 
 



  
 זבאללה י. האתגר המודיעיני מול ח9

חי המודיעין במלחמת ה. המאזן המעורב של לקימלחמת לבנון השניחיסול עבאס מוסאווי ועד 
 ה.ילבנון השני

מתי הבינו בקהילת המודיעין את חשיבות ההתגייסות  - המודיעין בשירות המלחמה על התודעה
 , ההתנגדויות ואתגריו.2000-לאתגר ההסברה? הקמת צוות המידע באמ"ן ב

 
 . הסיכולים הממוקדים10

מהסיכול הצבאי הממוקד הצבאי הראשון, דרך הסיפור המרתק של חיסול יחיא עיאש, הסיכולים 
 ה ועד ימינו.יהממוקדים באינתיפאדה השני

 
 . המודיעין הטכנולוגי ואתגרי הסייבר11

 .פרשיות מרכזיות בהקשר המודיעין הטכנולוגי בארץ ובעולם
איך נערך המודיעין  -לאתגר הסייברקהילת המודיעין מול אתגרי הסייבר: מאבטחת מידע 

עם האתגרים המתהווים. מודיעין להגנה ומודיעין להתקפה. מי  90-להתמודד בראשית שנות ה
 אחראי על מה?
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המעבר מהמודיעין הקלאסי מול מדינות וצבאות למודיעין מול ארגונים בלתי מדינתיים 
השינוי באתגרים ובאיומים  -קשיי ההתמודדות מול גל הטרור הנוכחי על  "דעאש".-דה" ויכ"אלקאע

 צליח לתת מענה הולם?הומן זטות הפעולה. האם המודיעין נערך בחייב שינוי בחשיבה ובשי

 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים *

 

 ₪ 750מפגשים במחיר :  12בקורס   

 

,  14/12/16,  7/12/16  ,30/11/16,  23/11/16,  16/11/16,  9/11/16 , 2/11/16 תאריכים:

21/12/16 , 4/1/17 ,11/1/17  ,18/1/17 ,1/2/17. 

 לא יתקיים שיעור( 25/1/17 -)ב

 
 .2/11/16שימו לב: מועד פתיחת הקורס יום רביעי, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-569-027-58רשומה מס' עמותה  –מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה  –מכון אבשלום לידיעת הארץ ע"ש חיים אבשלום 
ת"א,  48303ת.ד. תובת דואר: (440, קריית  החינוך של ת"א )חדר 15קמפוס מכללת לוינסקי, רח' שושנה פרסיץ  המשרדים ומקום הלימודים:

 ilinst.co.-www.avshalom 7411389-03פקס:   6990735-03טלפון:, 6148201

 

http://www.avshalom-inst.co.il/

