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דבר העורכת
קוראים יקרים,
לבנון תמיד על ראש שמחתנו .ארץ
זו הייתה ונשארה מקבץ של עדות
מסוכסכות .בין הסדקים שלא נסגרו,
חדרו פנימה ובחשו גורמי חוץ רבים.
העות'מאנים ,הבריטים ,הצרפתים,
הסורים ,הפלסטינים ,האמריקאים ,הסעודים ,האיראנים.
כולם סכסכו והסתכסכו ,רובם יצאו שרוטים בעצמם .גם
ישראל הציצה ,נכנסה ,ונפגעה .הביצה הלבנונית ,כמאמר
הקלישאה ,טובענית ותובענית .סיפור המעורבות הישראלית
בלבנון נשאר פצע בתולדותינו ,ויש לקוות כי לא יהיו לו פרקי
המשך .מאז  ,2011גם סוריה השכנה מפורקת ,מסוכסכת,
כולה סדקים .מי לא מתערב ונדחק בין סדקים אלה? היש
לנו לקח מסיפור המעורבות בלבנון שיש ללמדו בהקשר
הסורי העכשווי? ב"רואים מל"מ" הנוכחי אזכור שני היבטים
הקשורים לעבר הקרוב .פתחנו ב 23-בפברואר  2016סדרה
חדשה "מורשתון"  -אירועי מורשת של יחידות בקהילת
המודיעין .האירוע הראשון עסק במורשת יחידה היומינט 504
בלבנון מאז קום המדינה ועד הנסיגה מלבנון במאי ."2000
המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"מ הוציא לאחרונה
לאור את ספרו של תא"ל (מיל') עמוס גלבוע "דמדומי בוקר
הסיפור האמיתי על יציאת צה"ל מלבנון מאי  ."2000אירוע
השקת הספר יתקיים ב 16-במרץ  2016בהשתתפות אלוף
פקוד צפון במהלך היציאה רב אלוף גבי אשכנזי ,ראש אמ"ן
באותה עת אלוף עמוס מלכא ,ד"ר יוסי ביילין שר המשפטים
באותם ימים ,ויחתום ראש הממשלה ושר הביטחון שיזם את
המהלך והוציא אותו לפועל אהוד ברק .חודש מרץ מזמין לנו
אירועים רבים במל"מ :מועדון סרטי המודיעין "סינמה בלש"
בהקרנת טרום בכורה של הסרט "עין בשמים" והרצאתו של
של אל"מ (מיל') שאול שחר ,בעבר ראש המערך החזותי
( )9900באמ"ן וכיום סמנכ"ל תע"א ומנהל חטיבת כלי טיס
צבאיים ב 9-במרץ; בימת מודיעין בנושא מעורבות רוסיה
במזרח התיכון ב 11 -במרץ; סדנא נוספת של המכון לחקר
מודיעין ומדיניות בנושא "המידע – קרן שפע או שפעת יתר?"
ב 14-במרץ ,ובהמשך ב 23-במרץ הערכת המודיעין השנתית,
שתוצג ע"י ראש אמ"ן אלוף הרצי לוי לחברי 'מועדון חבצלת'.
אין רגע דל ,שריינו ביומנכם!
קריאה נעימה,
יוכי ארליך

גיליון מס'  ,37אדר ב׳ תשע"ו ,מרץ 2016

מהנעשה במל"מ

נחנך "חניון טל" לזכרו
של סרן טל נחמן ז"ל

ביום חמישי  4בפברואר ,2016
במלאות שנתיים לנפילתו
של סרן טל נחמן ז״ל ברצועת
עזה ,התכנסו בני המשפחה,
חברים ,מכרים ,שכנים ,חיילים,
מפקדים ,תלמידי תיכון בן גוריון
בנס ציונה ,פרלמנט הנוער בנס
ציונה ,חברי קק"ל ונציגי המרכז
למורשת המודיעין המל"מ
טל נחמן ז״ל
לחנוך אבן דרך נוספת ב "שביל
טל" במרחבי בארי ,והיא "חניון
טל"  -חניון דרך לרווחת הציבור
שהוקם בשיתוף פעולה עם קרן
קיימת לישראל וחברי קיבוץ
בארי.
בדברים שנשא לזכרו ,ציין
מנכ"ל המל"מ תא"ל (מיל') דודו
צור ,כי טל היה קצין מצטיין
ומה שקרוי "מלח הארץ" ,והוא
הותיר אחריו משפחה כואבת
ודואבת .אנחנו במרכז למורשת
המודיעין ,אתר ההנצחה לחללי
קהילת המודיעין ,מנציחים
רק שביל כבשו רגליי על פני שדות
את חללי חיל המודיעין ,חיל
האיסוף הקרבי ,המוסד ,השב"כ ונתיב.
צור סקר את פעילות המל"מ ובמיוחד הנצחה פעילה ,ובמסגרתה הנחלת מורשת
הנופלים ומורשת קהילת
המודיעין על ערכיה לדור
הצעיר .כך מגיעים לאתר
בגלילות אלפי תלמידים
בכל שנה ,חיילים צעירים
ומתגייסים חדשים למוסד
ולשב"כ ,ושומעים על
הנופלים ומורשתם ועל
מורשת קהילת המודיעין.
דודו צור נושא דברים בחניכת "שביל טל"
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המשך מעמוד 1

במל"מ פועלות למעלה מ 20-קרנות הנצחה ,אותן יסדו בני המשפחה
והחברים להנצחת הנופל הקרוב אליהם ,והן מנוהלות ונתמכות ע"י
הנהלת המל"מ .גם משפחת נחמן ,שהתגלתה לנו כמשפחה ערכית
ומיוחדת במינה ,החליטה להקים במל"מ קרן מיוחדת להנצחת טל כדי
לממש את הפרויקט הזה "שביל טל" ,אותו אנו חונכים היום.
"שביל טל" הינו דוגמא וסמל להנצחה פעילה ,אשר מעודדת פעילויות
וסיורים בשטח ברוחו של טל נחמן ז"ל ,שאהב כל כך לטייל ולבלות

עם חברים .טל היה קצין מצטיין בחיל האיסוף הקרבי ,ולאחר שנהרג
בפעילות מבצעית ברצועת עזה אף קיבל ביום העצמאות תשע"ד
תעודת מצטיין ממפקד פיקוד דרום .טל היה איש מלא חיים ,בעל
חיוך כובש ומוקף בחברות ובחברים .צור ברך את המשפחה על
השלמת פרויקט נפלא זה ,וכן את כל אלה אשר סייעו למימושו -
קק"ל והמועצה האזורית.
יהי זכרו ברוך!

אזכרה ל"קדושי קהיר"  -סא"ל ד"ר משה מרזוק
וסא"ל שמואל עזר ז"ל
ביום  18בינואר  ,2016התקיימה בבית
הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים
אזכרה לסא"ל ד"ר משה מרזוק ולסא"ל
שמואל עזר ,שהועלו לגרדום בקהיר לפני
 61שנים .מלבד בני משפחה ,חברים ונציגי
הנהלת הקרן להנצחת "קדושי קהיר" נכחו
באזכרה כ 250-בני נוער מן המוסדות
משה מרזוק ז״ל
הבאים :תלמידי מדרשת השילוב בנטור
שברמת הגולן ,חניכי שלוחת המכינה
הקדם-צבאית 'מיתרים-לכיש' בנחל עוז,
תלמידי בית הספר הריאלי בחיפה ,ותלמידי
בתי הספר הבאים בירושלים :חוות הנוער
הציוני ,בויאר ,הימלפרב ,ישיבת בני עקיבא
'נתיב מאיר' ופלך .כמו באזכרות הקודמות
גם הפעם ,תחקרו הצעירים והאזינו במשך
שמואל עזר ז״ל
שעה ארוכה לאחר האזכרה לד"ר יוסף
מרזוק ,אחיו של משה מרזוק; לגב' קלרה דה
שחנכה את משה מרזוק לאחר שסיים קורס קמ"נים
הרטוך ,הקצינה ָ

אזכרה לקדושי קהיר 2016

כדי להכשירו לפקד על החוליה בקהיר; ולניצב ורב-גונדר בגמלאות לוי
שאול ,מחברי הנהלת הקרן וצעיר העצירים הציוניים במצרים ב.1948-
פרופ' סא"ל (מיל') נחם אילן,
ראש הקרן להנצחת קדושי קהיר

ערב לזכרו של יצחק אורון ז״ל ()2014-1924

יצחק אורון היה מאושיות
קהילת המודיעין לדורותיה.
סגן ראש מחלקת המחקר
באגף המודיעין בצה"ל,
מ 1959-ממייסדי "מכון
שילוח" ומנהלו הראשון,
שעבר אחר כך לאוניברסיטת
תל אביב (כיום מרכז דיין),
יצחק אורון ז״ל
ומשנת  1967החל לשרת
בתפקידים שונים במוסד .לאחר מלחמת יום הכיפורים עמד אורון בראש
אגף המחקר במוסד .בעקבות חתימת הסכם השלום עם מצרים הצטרף
אורון לשגרירות ישראל בקהיר וכיהן כנספח חקלאי .בין היתר ,פעל

להקמת חוות חקלאיות במצרים .משם המשיך לקריירה במשרד החוץ,
והקים שם את המרכז למחקר מדיני .אורון היה איש אשכולות ויקה
בכול מובן .יסודי ,קפדן ,חד עין ,איש סוד.
ב 17-בינואר  2016נערך באוניברסיטת תל-אביב ערב עיון לזכרו .פרופ'
עוזי רבי ציין את חלקו של אורון בהקמת "מכון שילוח" ,שנהיה למרכז
דיין באוניברסיטת תל אביב .פרופ' (אמריטוס) שמעון שמיר סיכם את
תרומתו האקדמית של אורון להבנת מצרים והנאצריזם ,צבי מזאל
לשעבר השגריר במצרים וד"ר גדעון גרא מראשי אגף המחקר במוסד,
העלו קווים לאישיותו המיוחדת ולדמותו .אלוף (דימ') שלמה גזית ,שהיה
ראש אמ"ן לאחר מלחמת יום הכיפורים ,הרצה על "כבלי הקונספציה
במודיעין" ,והוסיף דוגמאות לאיכות חשיבתו ולתרומתו הסגולית של
יצחק אורון כאיש מחשבה ומעשה .יהי זכרו ברוך!
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"קרן ענבר"

טכס הענקת מלגות עידוד על שם
ענבר עטיה הי"ד
לשנת 2016

משתתפי יום העיון .משמאל :ראש הקרן ,דני רוטשילד

האירוע יתקיים ביום רביעי  30.3.2016כ' אדר ב' תשע"ו ,בשעה 20:00
במוזיאון ארץ ישראל (אולם קלצ'קין) ,רמת אביב
התכנסות וכיבוד החל משעה 19:30

בתוכנית:
פתיחה
טכס חלוקת מלגות לזוכים
מרצה אורח :רב אלוף (במיל') בני גנץ
תוכנית אומנותית  -ריקי גל
דברים לזכרה

המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"מ

מרבה דעת מרבה חוכמה

המל"מ ממשיך לבחון את תהליך קבלת ההחלטות בנושאים מדיניים
וצבאיים ובאשר למקומו של המודיעין בהם בשורה של סדנאות

ומחקרים שמקיים "המכון לחקר מודיעין ומדיניות" .במסגרת זאת נערכו
שתי סדנאות:
" 0המודיעין בתנ"ך" ( 26בינואר  – )2016פרופ' יאיר זקוביץ'
מהאוניברסיטה העברית בירושלים פתח בסקירת פרשיות מודיעיניות
בתנ"ך וסיכם בניתוח עוללותיה של רחב מיריחו עם המרגלים; אפרים
הלוי ניתח את פרשת המרגלים שנשלחו לתור את ארץ כנען; ומרדכי
[לייבלה] אלון סקר פרשיית "הסתערבות" ב...תלמוד.
" 0מודיעין ומבצעים מיוחדים" ( 14בפברואר  – )2016תא "ל (דימ')
ד"ר דב תמרי סקר היבטים מתודולוגיים בהגדרת "מבצעים מיוחדים"
ואלוף (דימ') אהרון זאבי-פרקש התייחס לסוגיה מזווית ראייתו שלו
וניסיונו.
 0ב 14-במרץ  2016תתקיים ב-מל"מ סדנה אותה יוביל פרופ' שיזף
רפאלי מאוניברסיטת חיפה ,אשר תעסוק ב"מידע :קרן-שפע או שפעת-
יתר?"
תא"ל (מיל') רון כתרי ,ראש המכון למודיעין ומדיניות

תא״ל דוביק תמרי בהרצאה על ״מודיעין ומבצעים מיוחדים״
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המרכז למורשת המודיעין )המל"מ(
מתכבדים להזמינך להשקת ספרו של תא"ל )מיל'( עמוס גלבוע

"דמדומי בוקר"
הסיפור האמיתי על יציאת צה"ל מלבנון ,מאי 2000
האירוע יתקיים ביום רביעי ,ו' אדר ב' תשע"ו 16 ,במרץ 2016
בבית הפלמ"ח רח' חיים לבנון  ,10תל אביב
התוכנית:
17:30

התכנסות

18:00

יו"ר המל"מ ,ד"ר צבי שטאובר – דברי פתיחה
תא"ל)מיל'( עמוס גלבוע – על הספר

18:15

על היציאה מלבנון:
רא"ל)מיל'( גבי אשכנזי  -אלוף פיקוד הצפון בעת היציאה
מלבנון-
מבט של המפקד בשטח
אלוף )מיל'( עמוס מלכא  -ראש אמ"ן במהלך היציאה מלבנון-
מבט מודיעיני
ד"ר יוסי ביילין -

שר המשפטים בעת היציאה מלבנון-
מבט אזרחי

רא"ל )מיל'( אהוד ברק

ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר-
מבט הקברניט

מנחה :יוכי ארליך
ההשתתפות הינה על בסיס הרשמה מראש בלבד במשרדי המל"מ  03-5491306 03-5497019שלוחה .0
מספר המקומות מוגבל.
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אירועי מורשת של יחידות בקהילת המודיעין – "מורשתון"

על יחידת היומינט  504בלבנון

המרכז למורשת המודיעין (המל"מ) פתח ב 23-בפברואר  2016סדרה
חדשה "מורשתון"  -אירועי מורשת של יחידות בקהילת המודיעין.
האירוע הראשון עסק במורשת יחידה ( 504יחידת היומינט של אמ"ן)
בלבנון .פתח את האירוע תא"ל (מיל') אמנון סופרין ,ראש ועדת מורשת
ותכנים במל"מ .סופרין ציין ,כי מטרת הסדרה להנחיל את מורשת
היחידות של קהילת המודיעין לדורותיה דרך מפגש אישי ובלתי אמצעי
עם מפקדים' .מורשתון  '1התמקד בפעילות יחידה 504
בזירה הלבנונית על פני שלוש תקופות :הקמת "הגדר
הטובה" ותחילת הקשרים עם הלבנונים אותם ניתח
מפקד היחידה בשנים  1977-1975אל"מ (מיל') יגאל
סימון .אחריו נדונה התקופה שלקראת מלחמת "שלום
הגליל" ( )1982ובמהלכה ,על-ידי מפקד היחידה באותה
עת וראש העמותה ״מודיעין 10״ בימינו תא"ל (מיל') גדי
זהר .חתמה את האירוע הרצאת דברים על היציאה מלבנון
והאתגרים בעקבותיה מפי אל"מ (מיל') גיל קאופמן שהיה
מפקד  504לאחריה.
לדברי יגאל סימון קשרי יחידה  504עם העדה הנוצרית-
מרונית היו המשך למה שנבנה עוד מתקופת הש"י והשנים
שלאחר קום המדינה .בשנים בהן פיקד על היחידה הועבר
לנוצרים אמל"ח באמצעות חיל הים .הצי"ח השוטף כלל בין
השאר כיסוי צבא סוריה וצבא לבנון ,מעקב אחר הזירה הפנימית בלבנון,
זיהוי כוונות ,פעילות ,ויכולות של ארגוני המחבלים ובעלי בריתם .הפעלתה
של "הגדר הטובה" אפשרה פתיחת חמ"ל משותף בקליעה ובמטולה,
העברת סיוע אזרחי (מזון ,ציוד רפואי) ,סיוע צבאי (אמל"ח ,אימונים ,סיוע
ארטילרי ,מפות קוד ,הקמת חמ"לים) ואיסוף מידע מודיעיני.

הצוותים היו בפיקוד ממ"ר צפון ,אודי שגיא ,ומטרתם הייתה לאתר,
לגייס ,וליצור קשר עם מערך הסוכנים הקיים .זאת ,על מנת לתת מענה
מיידי לצי"ח של הלוחמים ,ולהניח תשתית ארוכת טווח בהנחת עבודה
של שהייה קצרה בלבנון.
בהמשך נערכו "צוותי מסווה" לשהייה ארוכה בלבנון .בסיסים הוקמו
בצידון ,נבטיה ,והגזרה המזרחית בג'ב ג'נין .כל היחידה למעשה הופנתה

משתתפי ה״מורשתון״ הראשון

לצפון .בתוך הלחימה הקים אלי זיו בסיס בביירות שעסק הן באיתור
וזיהוי יעדי פח"ע והן באיסוף מידע מדיני .על פעילותה בביירות זכתה
היחידה בפרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת .מדיניותה הייתה לאפשר
למפקדים בשטח חופש פעולה מירבי ,לאפשר יוזמות מקומיות,
ואלתורים מיידיים .כל אלה הניבו פירות
השני היה מערך החקירה ,שהתבסס על אנשי מילואים ,חוקרים
ומפעילים סדירים מכל המרחבים בפיקודו של יושע
אבני .הרעיון המבצעי היה לצוות חקש"בים מרמת
הפיקוד-האוגדה-החטיבה ועד רמת הגדוד או הכוחות
המיוחדים והעצמאיים .היחידה והחקש"בים סופחו
ליחידות ופעלו בכל הגזרות ובכל הרמות מהגדוד,
ולעיתים הפלוגה ,ועד האוגדה .במהלך הקרבות מצאו
חוקרי שבויים רבים את עצמם כמו היו סוכנות יומינט
של איש אחד.
ככל שהתרחבה המלחמה נוצרו פערים בין הדרישות
לבין יכולת היחידה לעמוד בהן .ככל שמפקדי הכוחות
נוכחו בתרומת החקש"ב כן גברה הדרישה לשלבם.
מיון והכשרה של חוקרים חדשים אפשרו תגבור שוטף.
בנוסף לכל פעילות המודיעין ,ארגון האוכלוסייה ויעוץ למפקדים ,היה
לחקש"בים תפקיד מרכזי בשכנוע חלק מהאויבים ,בין אם אנשי צבא
סורים ולבנונים ובין אם מחבלים ,להניח את נשקם וכן באיתור נעדרים
וחללים תוך כדי הלחימה.
החקירה העורפית הייתה שונה מכל מה שידעה היחידה בעבר .במהלך
המלחמה הופעלו מתקני חקירה ,חלקם מאולתרים וזמניים ,אחרים

חברי הפאנל (מימין) :אמנון סופרין ,יגאל סימון ,גדי זהר וגיל קאופמן

תא"ל (מיל') גדי זהר – אשר פיקד על היחידה בשנים  ,1985-1981התמקד
בדבריו בתקופה שהסתיימה בספטמבר  ,1982עם תום קרבות מלחמת
לבנון הראשונה .ההיערכות המוקדמת של  504הייתה בשני תחומים:
האחד היה המערך ההפעלתי – גובשה תכנית "מסווה" שנועדה להכין
את המרחב לקראת כניסה ולפרוס מערך הפעלתי לאחריה .בדצמבר
 ,1981חצי שנה לפני המלחמה ,הוצאה הנחיה להקים צוותים ניידים
שייכנסו לשטח בעקבות הכוחות ובצירים ובגזרות שנקבעו מראש.

המשך בעמוד 5
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המשך מעמוד 4

נסיגה מלבנון ,והאיסור לבצע פעולות מקדימות גלויות מול האוכלוסייה
המקומית היו אילוץ קשה .לאחר הצהרת ראש הממשלה ,אהוד ברק,
במארס  2000על יציאה חד צדדית עד יולי  ,2000זורזה ההיערכות .תכנית
ההיערכות כונתה "משפך ירוחם" (על שם הקוד הראשון שניתן להיערכות
בחיל המודיעין) ,והיא פרטה את השלבים ,המשימות ,ולוחות הזמנים.

גדולים וקבועים כמו אנצאר בו נכלאו ונחקרו מעל  5000עצורים .ליחידה
היה תפקיד חשוב במו"מ לחילופי שבויים ,שהניב את החזרת חיילי צה"ל
שהיו שבויים בידי המחבלים ,תמורת שחרור רוב העצורים במחנה אנצאר.
גדי סיים בהעלאת זכרם של שלושת חללי היחידה בלבנון :סרן רמי כהן,
קצין מצטיין במרחב צפון שנהרג בשנת  ,1982רב"ט אבנר סנחאני ,גם
הוא ממרחב צפון שנהרג בשנת  ,1982ורס"ן בעז רביד ,קצין מצטיין ,איש
מילואים ,חקש"ב שנהרג בשנת  .1988יהי זכרם ברוך!
אל"מ (מיל') גיל קאופמן פיקד על היחידה בין השנים  .2006 - 2002הוא
היה שותף לתכנון ,וליווה את היערכות היחידה לקראת יציאת צה"ל
מלבנון (כסגנו של מפקד היחידה דאז ,אל"מ דורון עמיר) ,ואת הפעילות
בשנים שלאחר מכן כסגן וכמפקד.
הצהרת אהוד ברק על יציאה מלבנון תוך שנה היה וייבחר לראשות
הממשלה ,אמר גיל קאופמן ,הייתה בבחינת אות התרעה ליחידה
להיערך ל"יום שאחרי" .לקראת זאת סוכמו ונלמדו לקחי היחידה
מאירועים קודמים דומים בעבר :ההיערכות על הקו הבינלאומי ברמת
הגולן בעת היציאה מהמובלעת הסורית; פינוי סיני; מבצע ליטאני;
וכן השלבים השונים בלבנון עד להיערכות ברצועת הביטחון ב.1985-
במקביל ,נעשו הערכות לגבי צרכי העתיד ,המודיעיניים והמבצעיים.
בפעילות משותפת עם כל גורמי המחקר נותחו המשימות בכל חתך
אפשרי ,ארגוני ,גאוגרפי וכו'.
המשימה העיקרית הייתה להיערך למתן התוצרים המודיעיניים הדרושים
במצב החדש .מאז אפריל  1985היוותה רצועת הביטחון בלבנון בסיס
עיקרי לפעילות מרחב צפון .ההיערכות הצפויה על קו הגבול הבינלאומי
היוותה אתגר .ניסיון העבר לימד שנדרש זמן לפיתוח מאתרים ושיטות
פעולה .ההערכה הייתה שמועד היציאה יהיה מוקדם יותר מהמוצהר
ועל כן נקבעה השלמת ההיערכות למאי  .2000ההנחיה שלא לדבר על

"משפך ירוחם"

יוני/יולי  1999כנס לקחי עבר :לפי משפך ירוחם .היעד למועד סיום הוא
מאי :2000
 0ניסוח צי"ח ומשימות המתאימים ל"יום שאחרי".
 0הקפאת מצב – פעילות רק במענה לצי"ח הרלוונטי.
 0פעילות אינטנסיבית מול סוכנים קיימים וחדשים.
 0הכנת תשתית חיונית במענה לעתיד ,תיעוד ,פרצות וכו'.
 0היערכות לקליטת המשוקמים ולטיפול בהם.
 0פיתוח מאתרים חדשים לעתיד.
עוד שנים לאחר היציאה מלבנון ובכלל זה במלחמת לבנון השנייה ,נהנו
היחידה ואמ"ן מפירות ההיערכות המוצלחת.
לו"ז

משימה

שלב

כמות

"מר מודיעין ,אלוף אהרון יריב ראש אמ"ן",
זוכה פרס צ'צ'יק תשע"ו למחקרים בביטחון ישראל

ברכות לתא"ל (מיל')
עמוס גלבוע על זכייתו
בפרס צ'צ'יק למחקרים
בביטחון ישראל לשנת
תשע"ו  2016של המכון
למחקרי ביטחון לאומי
( )INSSעל הספר "מר
מודיעין ,אהר'לה ,אלוף
אהרון יריב ראש אמ"ן".
בנימוקי ועדת הפרס
שהוצגו ע"י אל"מ (דימ')
ד"ר אפרים קם נאמר
עמוס גלבוע מקבל פרס צ'צ'יק מידי ראש ה INSS-עמוס ידלין (צילום :קובי פנחס)
כי דרך ספרו של עמוס
ותאורו המפורט והמרשים עולה דמותה של המדינה באחת התקופות המכריעות בתולדותיה.
הספר ראה אור מטעם הקרן להנצחת זכרו של אהרון יריב (ז"ל) במל"מ .כל הכבוד!
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מהנעשה בעמותות

פרס מפעל חיים לאברהם ברזלי לוחם הסתר האגדי
נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין וראש המוסד יוסי כהן ,העניקו ב17-
בפברואר  2016פרס מפעל חיים לעובד המוסד הוותיק והאגדי ,אברהם
ברזלי .הפרס הוענק בבית הנשיא בטקס מצומצם ומרגש .ראש המוסד
הביע את הערכתו לעבודתו המסורה של אברהם ואמר" :אני מכיר את
אברהם מילדותי .אפשר להגיד שאברהם הוא מורי ורבי .יש לדור שלך
חלק מהותי בעיצוב הדור החדש".
אברהם בן ה ,90-גויס למוסד בשנת  1955והחל את דרכו כלוחם .במהלך
שירותו השתתף במספר רב של מבצעים ,בהם גם העלאתם החשאית של
כ 80-אלף יהודים ממדינות ערב .בשנת  1995פרש ברזלי לגמלאות ,אך לא
הפסיק מעולם לתרום למוסד .לאחר פרישתו הוא ממשיך להתנדב בארגון
במגוון פעילויות .בשנים האחרונות החל אברהם להנחיל לדורות של עובדים
צעירים המצטרפים למוסד מניסיונו העשיר רב השנים .כבוד אמיתי!

אברהם ברזלי מקבל את הפרס מנשיא המדינה ומראש המוסד .משמאל :רעייתו של אברהם ,רינה

עמותת 'אגמון'

 0סיור משטרתי  -סיור מרתק התקיים ב 23-בפברואר  2016באזור
המכללות החדש של המשטרה בבית שמש .הקבוצה התארחה במקום
וקיבלה הסברים והדגמות על פעילות המשטרה לצד ביקור במוזיאון
המשטרה.
 0ערב שירה  -ב 5-בינואר  2016התקיים ערב שירה של האמנית שירה
פרבר .שירה מביאה את סיפור חייה של לאה גולדברג על אהבותיה,
אכזבותיה ,יחסיה עם אימה ,הקולגות והיצירה שלה  -בפרוזה ובשירה.
היה זה מפגש אינטימי עם המשוררת ,עיבוד של קטעים מיומניה ,מכתביה
ומשיריה ,לאורך תחנות חייה ,בשילוב שיריה המוכרים בליווי נגינה בפסנתר.
 0סיור במכון איילון -
ב 19-בינואר  2016התקיים
סיור במכון איילון ברחובות,
שהיה סליק ומפעל מחתרתי
לייצור קליעים של ארגון
ההגנה שפעל בתקופת המנדט
הבריטי במסווה של מכבסה.
כמו כן ,נערך ביקור במרכז המבקרים במכון ויצמן שם הפעילו תחנות מידע
אינטראקטיביות ,וצפו במיצג מולטימדיה מרהיב ,המאפשר הצצה ייחודית
למחקר המדעי הנעשה במכון .הסיור הסתיים בבית הנשיא ,שהיה מעונו
הרשמי של ד"ר חיים ויצמן ,הנשיא הראשון של מדינת ישראל ,ומייסד מכון
ויצמן למדע .הבית עוצב ע"י הארכיטקט מנדלסון בשנות ה ,30-ובשנות
ה 90-עבר תהליך שיחזור ושימור .הבית חושף בפני המבקרים פרטים מחייו
האישיים ,והמקצועיים של ד"ר חיים ויצמן .הבית מוצג כאילו דייריו עדיין
חיים בו.
 0פרויקט רקיע  -בימים אלה נפתח מחזור ד' של פרויקט רקיע (הסדנא
להעצמת מנהיגות צעירה בקהילה האתיופית) .נבחרו  19עמיתים מהקהילה
 ,להם הוצמדו מנטורים מאגמון.
 0מפגש ״הבריחה״  -עמותת אגמון ביחד עם עמותת "הבריחה" ,שמרכזה
במחנה המעפילים בעתלית ,קיימו ערב שירה בציבור מרגש משירי הבריחה
ומשולב בסיפורים מאותה התקופה .הערב התקיים במל"מ בהשתתפות
חברים משתי העמותות וכן חברים מ"שובל" .את השירה בציבור הוביל גדי
רווה ואת סיפורי הרקע העלתה מירי נהרי (מייסדת העמותה).

 0נוטעים ב״יער אגמון״  -גמלאי אגמון שהגיעו
לגבורות נטעו ב 21-בפברואר  2016עצים ב"יער אגמון"
הנמצא בצמוד לכפר הנוער בניצנה .הפרויקט של נטיעת

משתתפי אירוע הנטיעות

עצים בט"ו בשבט לכבוד חברי אגמון המגיעים לגבורות החל ביוזמתם של
אריה לובה אליאב ז"ל ורחל אמיד תבל"א לפני  10שנים .הפרויקט מבוצע
באחריותה של הקק"ל ובהשתתפות הנהלת כפר הנוער והחניכים במקום.
לאחר הנטיעות התקיים סיור במסוף ניצנה וסיור באזור .בנטיעות ,הפעם
הזאת ,התקיים מפגש בין חניכי המכינה הקדם צבאית עם חברינו והחניכים
שמעו בנשימה עצורה את סיפורו של גמלאי המוסד ארי ליבנה על ילדותו
בשואה ועל דרך הישרדותו אצל משפחה בלגית כשהוא מתחזה לילד נוצרי.
בנטיעות השתתפו נשיא אגמון שבתי שביט ,נשיא אגמון לשעבר נחום
אדמוני ,יו"ר הועה"מ של אגמון ראובן ומיכאל בן אבו שניצח על האירוע
מטעם הקק"ל .
 0מועדון הסרט  -נמשכות הפעילויות המשותפות של אגמון ושובל
במסגרת מועדון הסרט טרום בכורה .שת"פ זה זוכה להצלחה רבה ומספר
החברים הנהנים ממנו עומד על יותר מ 200-איש בכל מפגש חודשי שכזה.
לפני הקרנת הסרט ניתנת הרצאה קצרה בנושא הקשור לתוכן הסרט המוקרן.
 0מיטיבי לכת  -נמשכים טיולי מיטיבי הלכת לאורך שביל ישראל.
לאחרונה התקיימו הטיולים באזור השפלה והנגב הצפוני .בתקופת השנה
הזו של הפריחה והמים הינכם מוזמנים להצטרף .המעוניינים יכולים
להתקשר לחמי .0504777997
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מהנעשה בעמותות

עמותת בוגרי  8200עם המבט קדימה

הערכי והפיקודי בהצעדת היחידה אל תוך המרחב
הדיגיטלי בשנות ה 70 -וה . 80-נועם הליכותיו,
סמכותיות קורנת ואיש מוסיקה ,שסייע במהלך
הקריירה שלאחר שירותו הצבאי למוסיקאים
צעירים רבים במסגרת קרן תרבות ישראל-אמריקה.
בנו אורי ספד בשם המשפחה .יהי זכרו ברוך .
 0שימור המורשת  -עניין שימור מורשתם של
וותיקי היחידה ,שהלכו לעולמם ,יועלה לדיון
בהנהלת העמותה.
 0״הגרצ'קואים״ – הושלמה כתיבתו ועריכתו של
ספר המורשת על הקמתה ופועלה של ''מסרגה'' במרחב הבינ-מעצמתי
משנות ה 60-ועד אמצע שנות ה 80-של המאה העשרים .התכנים אושרו
על ידי הצנזורה לפני כחודש ,וכעת הועברה הטיוטא לאישור וועדת
השרים לענייני פרסומים ביטחוניים .הספר נכתב על ידי חבר העמותה
ש.מ 2.אל''מ (מיל') פסח מלובני וצפוי לראות אור לקראת ציון יובל
שנים להקמת ''מסרגה'' בשנת  1967על ידי אל''מ טוביה פיינמן ז''ל.
טעימות משני אירועים מבצעיים-סיגינטיים ,מיני רבים ,אשר בספר
המורשת ואשר לאנשי ''מסרגה'' הייתה 'נגיעה' אקטיבית בהם ,יוצגו
באירוע הקרוב של בימת מודיעין –  11במרץ  2016באתר ההנצחה מל''מ
(שעת פתיחה  .)09:00 -לספר אקטואליות ותובנות לעת הנוכחית לאור
המעורבות הרוסית המעשית במלחמה בסוריה.
 0קהילות בוגרים בחו''ל – נפתחה לאחרונה קהילת בוגרי היחידה
גם בלונדון – זו הקהילה השביעית בחו''ל – באירופה ,ארה''ב ובאסיה
(טוקיו).

 0מפקדים מספרים – ערב מורשת שישי ואחרון בסדרה מתוכנן
לאפריל  - 2016ובכך תגיע סדרה מרתקת זו לסיומה .את הסדרה ינעלו
מפקדי העבר – תא''ל (דימ') אריה בן-טוב ותא''ל (מיל') פנחס בוכריס
בהנחייתו של אל''מ (מיל') נעם שפירא .בערב יציגו מפקדי העבר של
היחידה את ''אתגרי הפיקוד על היחידה'' – כל אחד במשמרתו וכן
פתרונות ודילמות שליוו אותם בתפקיד .פרטים יבואו .
 0בני גלעד ז''ל – לאחרונה הלך לעולמו ,לאחר מחלה קשה ,עוגן מרכזי
בהקמת מרכז הקומינט בשנת  ,1974איש מוסיקה  ,סיגינט ומחשוב.
מאות ליוו את בני ,סגן מפקד היחידה בעבר ,בדרכו האחרונה בבית
העלמין ברמת השרון .נקבצו ובאו כתף אל כתף אנשי מוסיקה ואמנות
לצד בוגרי היחידה הוותיקים ששירתו עמו לאורך שנים וקצינים ד'היום
– כולם הוקירו את בני האיש ואת פועלו הרב-גווני – זה היה צירוף של
ספרא מוסיקלית וסיפא סיגינטית  .דברים מרגשים לזכרו נישאו מפיהם
של חבריו לשרות ביחידה – תא''ל (מיל') אפרים לפיד ואל''מ (מיל') פסח
מלובני שעמדו על ייחודיותו של בני ,על סגנונו המקצועי ,הבינאישי,

סא''ל (דימ') שוניה פכט

סינמה בלש

מועדון סרטי המודיעין של המל"מ "סינמה בלש"
בהקרנת בכורה של הסרט:

עין בשמים

בימוי :גאווין הוד | תסריט :גיא היברט
שחקנים :הלן מירן ,אלן ריקמן ,ריצ'רד מקייב ,איאן גולד ,אהרון פול ,ג'וליאן סטון
תקציר :קתרין פאוול (הלן מירן) ,קצינת מודיעין בריטית אשר עובדת מבונקר תת-קרקעי בלונדון,
משם מנהלת מעקב אחרי רשימת חשודי הטרור המבוקשים בעולם .משימתה כרוכה בפריסה
של כוחות מיוחדים על הקרקע וסיוע במעקב האווירי של ארצות הברית בעזרת מזל"ט המופעל
מבסיס חיל האוויר בלאס וגאס ,נבאדה .הסרט מציף דילמות מבצעיות ,מוסריות ומשפטיות.

הסרט יוקרן ביום רביעי 9.3.2016

בקולנוע רב חן הרצליה קניון שבעת הכוכבים
 - 18:45התכנסות

 - 19:15הרצאה :שאול שחר  -סמנכ"ל תע"א ומנהל חטיבת כלי טיס צבאיים

 – 19:45הקרנת הסרט
מחיר ₪ 30 :למשתתף.
רכישת כרטיסים במשרדי המל"מ 03-5491306 ,03-5497019 :שלוחה  .101בזמן ההרשמה יש
למסור אמצעי תשלום לחיוב עבור כרטיסי הסרט .הקדימו להירשם  -מספר המקומות מוגבל!
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מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודשים מרץ-אפריל
מרץ  - 1949הקמת ממ"ן | מעמד שירות המודיעין הצבאי (ש"מ,
שהוקם ב )1948-התחזק עם ההכרזה על הפיכתו למחלקת המודיעין
(ממ"ן) וחיזוקו גם במשאבים ,אם כי עדיין לא כגוף עצמאי .חיים
הרצוג ,שהיה עד אז ראש ש"מ ,ופעל לחיזוק מעמד ועצמאות הגוף
המודיעיני ,הפך לראש ממ"ן הראשון.

מאת :סא״ל (מיל׳) גדעון מיטשניק

הפגזות ,תקיפות קומנדו וירי צלפים והרוגים מידי יום .המודיעין ,שלא
ידע להתריע על ההתקפה ב 8-במרץ ,רשם במהלך מלחמת ההתשה
הצלחות רבות ,והתבלט בעיקר במודיעין למבצעים בעומק שטחה של
מצרים.

 22במרץ  – 2004חוסל מנהיג החמאס השיח' אחמד יאסין
בעזה במבצע סיכול של שב"כ וצה"ל | ליירוטו ,יחד עם מנהיגים

 4במרץ  – 1957ישראל קסטנר
נרצח | התנקשות בחיי ישראל

נוספים של החמאס ,הייתה השפעה על צמצום הטרור ולהסכמת
החמאס להפסקת אש.

קסטנר ממנהיגי יהדות הונגריה
בתקופת השואה .רוצחיו ,ביניהם יוצא
מחתרת לח"י ,הושפעו מהאשמות נגדו
כמי ששיתף פעולה עם הנאצים ("מכר
את נשמתו לשטן") .לאחר מותו פסק
בית המשפט העליון ברוב של שלושה
שופטים מול שניים ,כי קסטנר לא
ישראל קסטנר
שיתף פעולה עם הנאצים .השב"כ
איתר את רוצחיו והם הורשעו בדין .בעקבות הפרשה נחשפה בציבור
לראשונה באופן גלוי עובדת קיומו של שירות ביטחון כללי.
ליל ה 6-5-במרץ  - 1975הפריצה למלון סבוי | אל"מ עוזי
יאירי ,עוזר ראש אמ"ן למבצעים ,ואיתמר בן דוד ,לוחם סיירת מטכ"ל,
נהרגו (יחד עם  9ישראלים נוספים) במהלך פעולת סיירת מטכ"ל
לחילוץ בני הערובה במלון "סבוי" בתל אביב ,לאחר שנתפסו ע"י
 8מחבלים מהפת"ח שהשתלטו על המלון .המחבלים איימו להרוג
את בני הערובה ,אם לא תשחרר ישראל מחבלים .עוזי יאירי התנדב
להצטרף לכוח הפשיטה ונהרג.

 25במרץ  - 1963התפטר איסר

הראל | ראש המוסד והממונה על
שירותי הביטחון נאלץ לוותר על
כסאו ,על רקע מתיחות קשה עם ראש
הממשלה בהקשר לפרשת המדענים
הגרמנים במצרים ולהערכה מחמירה
שלו לגבי השלכות פרויקט הטילים על
ביטחונה של ישראל.
איסר הראל
בן גוריון קבל את הערכת אמ"ן והעומד
בראשו אלוף מאיר עמית .אלוף עמית התמנה לתפקיד ראש המוסד
במקום הראל.
 31במרץ  – 1961סא"ל ישראל בר נעצר | ההיסטוריון הצבאי,
עובד בכיר במשרד הביטחון ,נעצר ע"י השב"כ באשמת ריגול לטובת
ברית המועצות .בר נידון ל 15-שנות מאסר ומת מהתקף לב בכלאו
ב.1966-
מרץ  - 1950כמה ידיעות זרמו אז במערכת? | בשלושת
החודשים הראשונים של  1950התקבלו במדור ההפצה של מחלקת
המודיעין של אמ"ן  31,540ידיעות ו 1,660-דו"חות מסוכנויות האיסוף
של ממ"ן בלבד (ללא שב"כ ,מוסד ואחרים) .רוב הידיעות התקבלו אז
ממודיעין האזנה (ש.מ .)2.במדור שירתו באותה עת  5אנשים בלבד,
ולהזכירכם :הוא לא היה ממוחשב!!!

 7במרץ  – 1965וולפגנג
לוץ" ,המרגל על הסוס",
נעצר במצרים | "מרגל

השמפניה" (זאב גור אריה)
שנות
בראשית
נשלח
השישים למצרים מטעם
יחידה  188של אמ"ן בזהות
של איש עסקים גרמני .הוא
הצליח לבסס מעמד וקשרים
במצרים ,להגיע לצמרת
השלטון המצרי ולספק מידע
חשוב על היערכות הצבא
וולפגנג לוץ
המצרי ומאמצי מצרים לייצר
טילים .לוץ ורעייתו גרטרוד ,שנתפסה איתו ,שוחררו ב 1968-יחד עם
אסירי "עסק הביש".

מרץ  - 1949מודיעין  - 10יחידת הקת״מ | הקמ"נים המרחביים
של יחידת היומינט של אמ"ן (מוד'  , )10שהפעילו את סוכני היומינט
הפכו לקת"מים (קציני תפקידים מיוחדים) ויחידת מוד'  10הפכה
ליחידת הקת"מ.

 1באפריל " - 1959ליל הברווזים"

 8במרץ  - 1969מלחמת ההתשה | צבא מצרים פתח ב 8-במרץ
בהתקפה ארטילרית של כ 30,000-פגזים לאורך כל תעלת סואץ.
מטרת המצרים הייתה להביא להתשת ישראל בלחימה ארוכה של

יהושפט הרכבי

| תרגיל גיוס פומבי של המילואים
ללא תיאום עם הדרג המדיני גרם
לבהלה בישראל ובמדינות ערב .ראש
הממשלה ושר הביטחון ,דוד בן גוריון,
הנחה להדיח את ראש אמ"ן אלוף
יהושפט הרכבי ,ואת סגן הרמטכ"ל,
אלוף מאיר זורע.
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מנהרת הזמן
 1באפריל  – 1974דו״ח הביניים
של ועדת אגרנט | ועדת אגרנט

שמונתה בעקבות מלחמת יום הכיפורים
מפרסמת דו"ח ביניים .בעקבותיו מסיים
אלוף אלי זעירא ראש אמ"ן את תפקידו.

ליל  10-9באפריל  - 1973מבצע
"אביב נעורים" | מטרת המבצע

הייתה חיסול בכירים בפת"ח כדי
לפגוע במפקדות טרור ,במחסנים
ובמתקני ייצור אמל"ח של הפת"ח
בבירות .במבצע נטלו חלק לוחמי
אלי זעירא
סיירת מטכ"ל ,כוחות צנחנים ,כוח
השייטת ולוחמי המוסד .המבצע ניזום בעקבות גל של פיגועי טרור
חו"ל שבצעו ארגוני הטרור הפלסטינים נגד יעדים ישראליים.
 12באפריל  - 1984פרשת "קו  | "300ארבעה מחבלים פלסטינים
השתלטו על אוטובוס (בקו ת"א-אשקלון) ובו  30נוסעים והובילו
אותו לאזור דיר אל בלח שברצועת עזה .בהשתלטות הצבאית על
האוטובוס נהרגה נוסעת ,נהרגו שני מחבלים ושניים נוספים נלקחו
לחקירת השב"כ באזור האירוע.
בתחילה פורסם ,כי כל המחבלים נהרגו .אולם ,לאחר מכן התבהר כי
השניים שנלקחו לחקירה בשטח הוצאו להורג בהוראת ראש השב"כ

אנשי השב״כ אוחזים באחד המחבלים שביצעו את הפיגוע בקו 300

וכי ניתנו בהוראתו עדויות שקר לוועדת זורע שחקרה הפרשה.
בהמשך ,התפטר ראש השירות אברהם שלום מתפקידו (יוני .)1986
בעקבות הפרשה נקלע הארגון למשבר עמוק והחל בתהליך יסודי של
הפקת לקחים בתחום המקצועי והערכי.
באפריל  - 1984חשיפת ״המחתרת היהודית״ | השב"כ חושף
התארגנות טרוריסטית יהודית ,המכונה "המחתרת היהודית" ,אחרי
מאמץ מודיעיני ממושך .אנשיה ביצעו ביוני  1980את הפיגועים בראשי
הערים הפלסטינים וביולי  1983רצחו שלושה סטודנטים במכללה
האסלאמית בחברון .כמו כן ,הם תכננו לפוצץ את מסגדי הר הבית.
אחדים מחברי ההתארגנות נתפשו בעת שניסו לפוצץ אוטובוסים
ערביים במזרח ירושלים ובהמשך נעצרו שאר חברי המחתרת.

השקת ספר חדש במל"מ

בתחבולות תעשה לך עסקים"

אירוע להשקת ספרו החדש של ישראל לביא "בתחבולות תעשה לך
עסקים" התקיים במרכז למורשת המודיעין ב 17-בינואר .תא"ל (מיל') אפרים
לפיד ברך בשם המל"מ ושבתי שביט ,לשעבר ראש המוסד וכיום נשיא 'אגמון',
שיתף בתובנותיו לגבי התמורות שעבר תחום המודיעין בממשקיו עם שירותי
הצבא והביטחון מחד גיסא ועולם העסקים מאידך גיסא .שביט הציג איך
במלחמה חייבים מקבלי החלטות לעשות את "מאזן הדם" ,ולכן ההשקעה
במודיעין מחויבת המציאות .בעולם העסקים ,לעומת זה ,מקבל ההחלטה
עוסק "במאזן הדמים" ,כסף .בתרחיש זה אך טבעי להתלבט בסוגיות של
עלות-תועלת ,או השקעה מול רווח צפוי .במציאות הכלכלית היום הולך
ומתרחב מרכיב המודיעין בתהליך קבלת ההחלטות בעסקים ,מקבל יותר
לגיטימציה ומוגדר כצורך .ההתפתחות האדירה בטכנולוגיה נהייתה מכפיל
כוח צבאי ,אבל באותה מידה גם בעלת השפעה לשימושים אזרחיים .הכלכלה
האזרחית מאמצת את מרכיב המודיעין ,שמקורו ב"כלכלת המלחמה" .גם
התווך האינטרנטי המתפתח האיץ את ההתקרבות בין שתי הכלכלות .בעבר
היה המודיעין הגלוי בתחתית סולם העדיפויות במודיעין .כיום המודיעין הגלוי
(האוסינט) נמצא בעדיפות גבוהה .הוא נגיש לכולם .הסרת מעטה החשאיות
מהמידע מקלה על מקבלי ההחלטות בעולם העסקי להיעזר בכלים אלה
לקבל החלטות נכונות יותר .אימוץ המודיעין העסקי ככלי עבודה בעולם
העסקים ,נמצא על ציר שקוטב אחד שלו הוא התנגדות ,רתיעה וחוסר אמון,
והקוטב השני הוא עבודת –מטה אשר בה המודיעין הפך להיות תנאי הכרחי.
תא"ל (מיל') אפרים לפיד ,שירת ביחידה  ,8200היה מפקד "חצב" ורמ"ח

ישראל לביא

איסוף באמ"ן וכשפרש מצה"ל שימש מנכ"ל חברת "יפעת"  -המרכז למידע
תקשורתי .לפיד תיאר את השינויים שעבר האיסוף הגלוי באמ"ן ממלחמת
העצמאות עד היום ,כשיחידת האוסינט" ,חצב" ,היא חלק מ .8200-משקלם
של המקורות הגלויים היום ב"סל המזונות" של המודיעין גדול בהרבה מבעבר.
מידע ממקורות גלויים תורם ישירות לפעילות מבצעית של צה"ל .המכשור
הטכנולוגי ושיטות כריית המידע מאפשרים לאתר את המידע הנדרש מתוך
"אוקיינוס המידע" .בעולם העסקים נמדדת ערכיותו של המידע על פי תרומתו
ל"שורת הרווח" ,מחד גיסא ועל פי זמינותו ,מאידך גיסא .לדוגמה ,בחברה כמו
"יפעת" :המפתח להצלחה הוא יכולת סינון מידע רלוונטי ללקוח ממאגרים
מגוונים בזמן ובמחיר משתלם ללקוח.
ישראל לביא ,מחבר הספר ,סיפר על ההתנסות המקצועית שעבר ,והמניע
לכתיבה .הספר מבוסס על תפיסת עולם אשר גיבש בנושא ממשקי מודיעין
וניהול בעולם העסקים.

ד"ר ענת קלומל-צוייג ,מנכ"ל בר-אוריין,
מרכזת לימודי תעודה "הכשרת מידענים" באוניברסיטה הפתוחה.
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"ארץ ישראל באה אליהם"

השליחים הארצישראליים בארגון "הבריחה"
כנס שלישי במחנה המעפילים עתלית
יום חמישי ,א' באדר ב' תשע"ו
 10במרץ 2016
09:30

התכנסות

10:00

פתיחה וברכות:
זהבית רוטברג ,מנחת הכנס
עמרי שלמון ,בשם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
ד"ר מירי נהרי ,בשם עמותת מורשת הבריחה

10:30

ד"ר מרדכי נאור" :הנני שלחני" – תרומת השליחים מארץ ישראל ל"בריחה"

11:00
11:30

ד"ר עירית קינן" :קרובים-רחוקים"  -שליחי הארץ לשארית הפליטה במחנות העקורים
בגרמניה
הפסקה

12:00

ד"ר אפרים סנה" :הבריחה" והקמת המדינה

12:20

אריה בועז :שאול אביגור ,המוסד לעלייה ב' והצלת היהודים לאחר מלחמת העולם השנייה

12:50

סרט קצר :כנס פעילי "הבריחה" 1984

13:15

סיום

ההשתתפות ללא תשלום ,אך יש להרשם מראש
להרשמה:
דוא"לhabricha45@gmail.com :
טלפון04-9841980 04-9842913 :
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המרכז למורשת המודיעין)מל“מ(
והמכון לחקר המודיעין ומדיניות
אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין

על הבקשות להגיע עד ליום  1במאי 2016
המלגות יוענקו בטקס השנתי שיתקיים בחודש אוקטובר .2016
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אירועים במל"מ*
שריינו ביומנכם
0

יום ששי  11במרץ 2016

0

התכנסות.08:00 :
פתיחה וברכות 09:00 :עמיר רפפורט ותא"ל (מיל') דוד צור
 – 09:40-09:10פרשיה מודיעינית ,דוד רשף על המעורבות
הסוביטית במזרח התיכון בשנות ה 70-של המאה העשרים.
 – 11:30-09:40פאנל בהשתתפות אלוף (מיל') גיורא איילנד,
יעקב קדמי וד"ר דמיטרי אדמסקי בנושא המעורבות הרוסית
במזרח התיכון .מנחה :תא"ל (מיל') אמנון סופרין.
יום שני  14במרץ 2016

0

התכנסות בשעה  17:30תחילת סדנא .18:00
פתיחה  -פרופ' שיזף רפאלי ,ראש המרכז לחקר האינטרנט,
אוניברסיטת חיפה.
מר נתן זלדס ,נשיא האגודה לחקר המידע " -עומס המידע
מצרה לנכס אסטרטגי.
ד"ר יכין פנואלי מהנדס בחברת גוגל" ,נקודת מבט של מהנדס
תוכנה אחד בגוגל".
ד"ר ענת הוכברג-מרום ,חוקרת טרור עולמי " -שפע המידע
במדיה החברתיים – מקור גיוס ושכנוע של דאע"ש ו/או יכולת
מעקב של המערב".
פרופ' שיזף רפאלי  -דיון ודברי סיכום.
יום רביעי  16במרץ 2016

לימודי מודיעין באוניברסיטת בר-אילן
נפתחה ההרשמה לשנה נוספת של תכנית מיוחדת לתואר
שני בצבא ,ביטחון ומודיעין באוניברסיטת בר-אילן.
הלימוד כולל קורסי יסוד בממשל ,יחסים בינלאומיים ,שיטות
מחקר ,ומודיעין ממלכתי ועסקי ,וכן קורסי בחירה.
מתכונת הלימודים מותאמת לאנשים עובדים ולגמלאים:
הלימודים מתקיימים יום בשבוע בימי שלישי במשך שנתיים.
הלימודים כוללים הרצאות אורח וכנסי העשרה .בוגרי התכנית
בציונים מתאימים יכולים להמשיך גם לדוקטורט.
ראש התכנית  -פרופ' שלמה שפירא ,ראש המחלקה למדעי
המדינה ונשיא האגודה הבינ"ל להיסטוריה של המודיעין
( .)IIHAמרכז אקדמי – תא"ל (מיל') אפרים לפיד.

בימת מודיעין :המעורבות הרוסית במזרח התיכון

המעוניינים מוזמנים לפנות לעדי פריימרק.03-5317107 :

סדנא של המכון לחקר מודיעין ומדיניות
"המידע -קרן-שפע או שפעת יתר?"

ערב השקה לספרו של תא"ל (מיל') עמוס גלבוע –
"דמדומי בוקר  -הסיפור האמיתי על יציאת צה"ל
מלבנון ,מאי ."2000

תודתנו

התכנסות .17:30 :תחילת האירוע.18:00 :

(לפרטים ראה בהזמנה בנפרד  -בעמוד )4
0

יום שלישי  22במרץ 2016

0

מרצה :ראש אמ"ן ,אלוף הרצי הלוי.
התכנסות .18:30 :תחילת אירוע.19:00 :
האירוע מיועד לחברי העמותה בלבד ללא בני/בנות זוג.
יום רביעי  30במרץ 2016

תודתנו :לשמעון אביבי ,לנחם אילן ,לגדי זהר ,ליובל חלמיש,
לרון כתרי ,לישראל לביא ,לאפרים לפיד ,לגדעון מיטשניק ,לאפי
מלצר ,לאמנון סופרין ,ליגאל סימון ,לאיקא עטיה ,לרקפת פאר,
לשוניה פכט ,לקובי פנחס ,לגיל קאופמן ,לענת קלומל-צוייג,
לנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

״מועדון חבצלת״ :הערכת מודיעין שנתית

הענקת מלגות ע"ש ענבר עטיה ז"ל

האירוע יתקיים במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב.
התכנסות( 19:30 :פרטים ראה במודעה בנפרד  -בעמוד .)3

"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.

לפרטים נוספים על האירועים יש להתעדכן באתר האינטרנט של המל"מ:
 .www.intelligence.org.ilהרשמה לאירועים במשרדי המל"מ,
בטלפון  03-5497019 /03-5491306שלוחה  101או .0

תודה ,יוכי ארליך ,עורכת "רואים מל"מ" וחברת הנהלת המרכז
mlm@intelligence.org.il

בקרו באתר האינטרנט שלנו:

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

www.intelligence.org.il

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון  | 4713402טל' ,03-5497019 :פקס' | 03-5497731 :דוא"לmlm@intelligence.org.il :
CONTACT US

שלחו משוב ותגובות למערכת
גיליון  ,37אדר ב׳ תשע"ו ,מרץ 2016
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