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משולחן המנכ"ל
תא"ל (מיל') דודו צור
עם תום ימי הקיץ החמים ערכנו את
כנס החברים השנתי שעמד בסימן
עדכונים שוטפים והתבוננות פנימה
בראייה של התחדשות.
שמח אני לבשר לכם כי בקרוב יצא לאור
ספר חדש מטעם המל"מ שהוא קובץ
מאמרים בתחום המודיעין .הספר הוקדש לזכרו של
מאיר עמית ז"ל ויופץ בארה"ב באנגלית.
אתר האינטרנט החדש של העמותה יעלה
באוקטובר לרשת.
בפרוס השנה החדשה עת מסביב ייהום הסער
(וארצות הסהר) ,ברצוני לאחל לבני המשפחות
השכולות ,לחברי העמותה ולאנשי קהילת המודיעין
הפעילים כמו גם לכל בית ישראל שנה של בריאות,
שגשוג ובטחון למדינה ולעם ישראל.

מהנעשה במל"מ

כנס החברים השנתי 2011

ההנצחה והמורשת :המשכיות ותמורות

צילום אבנר דיין

כנס החברים השנתי ,בשנת ה 26-למל"מ ,התקיים ב 6-בספטמבר
 2011בגלילות באתר ההנצחה לחללי קהילת המודיעין המרכז למורשת
המודיעין בסימן המשך הפעילות להנחלת ההנצחה והמורשת וההיערכות
לעתיד של התרעננות והתחדשות.
דודו צור ,מנכ"ל המל"מ סקר ההתפתחויות שחלו במל"מ במהלך השנה
האחרונה :שיפור התשתיות וחזות האתר; הפעילות הענפה בתחום
המורשת והתכנים וההצלחה הרבה של פרויקט 'ימי חוויה מודיעינית
לנוער' המארח בני נוער ותלמידי בתי-ספר תיכוניים מהפריפריה; פרויקט
אתר האינטרנט החדש של המל"מ הצפוי לעלות לרשת בחודש אוקטובר
השנה; המידעון החודשי 'רואים מל"מ' ,שהוחל השנה בהפצתו באינטרנט;
הפצת הביטאון 'מבט מל"מ' ,אשר שומר על רמה גבוהה וזוכה לשבחים
רבים; ומרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית ,הממשיך לפעול
בהצלחה בסיוע ללוחמת המידע שמנהלת מדינת ישראל נגד הטרור ונגד
מסע הדה-לגיטימציה של ישראל .צור הודה לכל העושים במלאכה ,לצוות
המל"מ ולמתנדבים הרבים ,שמספרם עלה בשנה האחרונה.
במהלך הטקס ,הוענקו תעודות הוקרה לארבעה חברים :לי .ברק ,לאורי
גורן ,לחנה הראל ולרובי פלד על תרומה יוצאת דופן למפעל ההנצחה
והנחלת מורשת קהילת המודיעין.
לאה בר ,נציגת המשפחות השכולות ,ספרה על פעילות המל"מ בשנה החולפת
שכוונה למשפחות השכולות אשר היו שותפות להרצאות ,לימי עיון ולאירועים
נוספים שהתקיימו במל"מ .לאה הוקירה תודה על הרגישות והמסירות כלפי
המשפחות ,ובעיקר הרצון להעניק להן תחושה כי יש להן כאן בית .היא קראה
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העורכת :יוכי ארליך
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#

למשפחות לקחת חלק בפעילות
באתר ההנצחה ולהיות שותפות
לחוויית היחד המלכדת.
בנוסף ,במהלך הטקס הוצג
פרומו קצר של המיצג האורקולי
החדש 'כוח הידע' ,שערכה יוכי
וינטרויב ,המתאר את עבודתה
י .ברק מקבל תעודת הוקרה מיו"ר המל"מ
המשולבת של קהילת המודיעין.
אפרים הלוי ,המנכ"ל דודו צור וזלמן (ג'מקה)
המיצג זוכה לשבחים רבים מפי
גנדלר ראש ועדת פעילות חברים
הצופים בו.
יו"ר המל"מ מר אפרים הלוי מקד את דבריו בהיערכות הנהלת המל"מ
אל מול פני העתיד .הוא הביע את דאגתו מכך שהדור הצעיר והגמלאים
החדשים של קהילת המודיעין ממעטים להצטרף למל"מ ,וציין שהוועד
המנהל משקיע חשיבה מעמיקה בנושא 'פני המל"מ לאן' בכוונה לטפל
בסוגיה ולשנות את פני הדברים .הלוי הזכיר לקהל השומעים שבשנה
הבאה יתקיימו במל"מ בחירות לתפקידי היו"ר ,הוועד המנהל וועדת
הביקורת .הוא פנה לחברים להציע את מועמדותם לתפקידים אלה ולתרום
להתחדשות רעיונית והתרעננות בעמותה.
רביעיית 'דורות' הנעימה את הערב בשירי ארץ-ישראל אהובים .הקהל הריע
בתשואות לזמרים חנן יובל ובתו שירה ,אורי הרפז ובתו שני .הצלחה רבה
קצרה רביעיית 'אש על הבמה' ,בהשתתפותם של צמד הכנרים הוירטואוזים
פבל ויוליה בן-הר ,שהלהיבו את הקהל בנגינתם.
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מהנעשה במל"מ

פני המל"מ במבט אל העתיד

במלאות  25שנה למל"מ החליט היו"ר ,אפרים הלוי ,ליזום תהליך של בחינה מחדש של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין המרכז
למורשת המודיעין עם הפנים לעשור הבא :החזון ,היעדים ,ההיערכות מול הסביבה הארגונית והלוגיסטית ואתגריה המשתנים ,האינטראקציה עם
קהילת המודיעין הישראלית ועם קהלי היעד ,תוך בחינת המשמעויות התקציביות והפינאנסיות הקשורות בכך.
לצורך כך ,הוקם צוות של  18חברים ,בהם חברי הוועד המנהל ונציגי המשפחות השכולות ,ששקד על המלאכה מאז אוגוסט  .2010בראש הצוות
עמד גדי זהר ,ראש ועדת מורשת ותכנים של המל"מ .הצוות קיים סדרה של מפגשים במהלכם התקיימה בחינה מעמיקה של מצב המל"מ כיום,
הוצגו התחזיות לעתיד והוצעו לדיון מספר ערוצי פעולה.
הצוות הגיש דו"ח מסכם והמלצות להנהלת המל"מ שהוצגו ונדונו בפורום מורחב
של הוועד המנהל וחברי הצוות ב 5-בספטמבר  .2011הממצאים העיקריים הוצגו
בשקלול החוזקות והחולשות של המל"מ .בצד החולשות צוינו :אין הצטרפות
משמעותית של חברים חדשים לעמותה יחסית למספר הפורשים מהקהילה; חלה
ירידה משמעותית בהיקף התרומות שהמל"מ מצליח לגייס .בצד החוזקות צוינו
בדו"ח :הנוכחות הפיזית של אתר ההנצחה במיקום ייחודי במרכז הארץ בצד
קיומו של פוטנציאל גידול פיזי עם הפינוי המתוכנן של המחנות מסביב לשטח
המל"מ; האפשרות לפתח פרויקטים עם פוטנציאל שיתוף לארגוני הקהילה; וכל
זאת כאשר המל"מ נהנה מקיום בסיס כלכלי איתן יחסית ,למרות הירידה שחלה
בגיוס תרומות.
בשקלול החוזקות והחולשות של המל"מ הוערך כי המגמות המסתמנות מציבות
סימן שאלה על הרלבנטיות של הארגון לקהילת המודיעין ומחייבות יצירת ממשק
משמעותי עם הקהילה כדי להבטיח את המשכיות המל"מ ופריחתו גם בעתיד.
לפיכך ,הוצע לעדכן את חזון המל"מ ויעדיו ולהוסיף לצד ההנצחה והמורשת:
המל"מ ישמש הממשק הגלוי בין קהילת המודיעין לבין הציבור בארץ ובעולם
להנחלת מורשת המודיעין ולצרכים אחרים שייקבעו בשת"פ עם הקהילה.
תחומי הפעולה שהציע הצוות ,לאחר שתושק עבודת מטה רחבת היקף ,הם:
א .בחינה לעומק של הממשק עם קהילת המודיעין ובנית זיקות מחייבות עימה.
ב .פעולה מיידית לשימור והגדלת מספר החברים תוך פיתוח הבית החם למשפחות השכולות ולחברים.
ג .בחינת הממשק עם השותפים (והעמותות האחיות) לאיתור וגיבוש מכנים משותפים משמעותיים.
ההמלצות המפורטות שהוגשו בדו"ח כללו הצעה לבחון באופן יסודי שלושה פרויקטים מרכזיים שמשתלבים עם החזון
והיעדים של המל"מ כפי שהוצגו:
 #הקמת מרכז ידע לתורת המודיעין בשיתוף עם גופי הקהילה.
 #הקמת מרכז הדרכה משותף לכלל קהילה.
 #הקמת המוזיאון הלאומי למורשת המודיעין.
בסיכום הדו"ח הדגיש הצוות:
המל"מ הוא מהעמותות הבולטות והפעילות מבין עמותות הגמלאים
במגזר הביטחוני .הוא הוקם ומתנהל על בסיס חזון ברור ועל יסודות
איתנים-אנושיים וכלכליים .למל"מ חברים נאמנים ופעילות בתחומים
מגוונים הן כתרומה לקהילת המודיעין והן לציבור הרחב.
עם זאת ,השתנות העתים והסביבה הארגונית בה הוא פועל מחייבת
את המל"מ להתאים עצמו לסביבה המשתנה ויותר מכך להביט קדימה
ולהכין את עצמו לדורות הבאים .הוועד המנהל של המל"מ החליט למצות
את הדיון בנושאים שהוצגו מתוך כוונה לגבש מתווה לפעולה כבר בעתיד
הקרוב.
חברים המעוניינים להתייחס לנושאים אלה מוזמנים לכתוב לנו לדוא"ל:
newsmlm@intelligence.org.il
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על משמר המורשת וההנצחה
ערב הוקרה לזכרו של מאיר עמית:

על סדר היום  -מינוף הפיתוח בחלל
אל תחום המו"פ האזרחי והעסקי
במלאת שנתיים לפטירתו של אלוף מאיר עמית,
בעבר ראש אמ"ן וראש המוסד ,ממקימי המל"מ,
יושב הראש הראשון שלו ונשיאו ,נערך במל"מ
ב 27-ביולי  2011ערב הוקרה לזכרו .בפתח הערב
נשא דברים יו"ר המל"מ ,אפרים הלוי ,על תרומתו הייחודית לקהילת המודיעין
ולמדינת ישראל .מרסל ניניו ,שנמנתה על עצורי פרשת "עסק הביש" ,ציינה
את תפקידו המיוחד של עמית בשחרור השבויים מהכלא המצרי (.)1968
ניניו רגשה את הקהל בתארה את ההיבטים האנושיים המיוחדים בתקשורת
עם האיש שדלתו הייתה תמיד פתוחה ואוזנו כרויה.
ערב ההוקרה התקיים במסגרת פעילותה של הקרן להנחלת מורשת
המודיעין וחקר החלל ע"ש אלוף מאיר עמית .עמית ראה בחלל מעשה
שליחות לאומית .כך הוקמה 'חברת חלל' ,ששיגרה כבר מספר לוויינים
לחלל ,לצורכי מודיעין ותקשורת אזרחית ,וישראל השתלבה בקבוצה
המצומצמת של מעצמות העוסקות בתחום זה .הקרן חלקה בעבר מספר
מלגות ליזמים ולאנשי פיתוח טכנולוגיות חלל .בשנתיים האחרונות

מימנה הקרן מלגות לימודים באוניברסיטת החלל בצרפת לשני
סטודנטים מהמכון למדע ,טכנולוגיות וביטחון באוניברסיטת תל-אביב.
בהרצאה המרכזית בערב ההוקרה סקר פרופ' יצחק בן-ישראל ,יו"ר
המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח וראש סדנת תל אביב למדע,
טכנולוגיה וביטחון באוניברסיטת תל אביב ,את מצבה של ישראל בתחום
החלל כיום  -יכולותיה וביצועיה .בן-ישראל ציין ,כי כבר לפני שנה
הוכנה עבודה מקיפה שתכליתה לאפשר מינוף של ההישגים העצומים
של ישראל בתחום החלל אל תחום המחקר והפיתוח האזרחיים .כמו
שעמית השכיל לראות מהיום הראשון את הפוטנציאל העסקי מסחרי
של פרויקט החלל ,כך גם היום נעשה מאמץ להמשיך בדרך זו.
בסיום הערב שיתף רם לוי ,הסטודנט הישראלי שזכה במלגת לימודים
באוניברסיטת החלל בצרפת מטעם הקרן ,את הקהל בייחודיותו
המרשימה של מסלול הלימודים ובעיקר סיעור המוחות והמפגש עם
סטודנטים זרים שוחרי חלל מכל רחבי העולם.
כך אנו ממשיכים בהנחלת מורשתו של מאיר.

 35שנה למבצע אנטבה
בערב תרבות של עמותת עמי"ט
עמותת עמי"ט הקדישה ב 13-בספטמבר  2011את המפגש החצי-
שנתי של חבריה לציון  35שנה למבצע אנטבה  -חילוץ נוסעי טיסת
"אייר-פרנס" שנחטפו בדרכם מתל-אביב לפריז ( )1976בידי מחבלים
פלסטינים .נשאו דברים יו"ר העמותה סא"ל (מיל') יעקב ולד ואל"מ י.
מפקד היחידה הטכנולוגית.
במהלך הערב הוצגו היבטים שונים של האירוע מפי כמה מהאנשים
שנטלו בו חלק:
רון דוידזון ,מחטופי המטוס ,אז נער בן  ,17סיפר על "חווית החטיפה":
על התרחשויות במטוס ,על הנחיתה באנטבה והשהייה בת השבוע שם,
על "הסלקציה"  -ההפרדה בין נוסעים יהודים לנוסעים "זרים" ,ועל "רגע
השחרור".
שלמה עובדיה ,היה הנווט הראשי בטייסת ה"קרנפים" שסיפר על

ההכנות בטייסת ,על "טיסת-ההוכחה" שביצעו עם הרמטכ"ל מוטה גור
כדי לשכנעו שניתן להנחית את המטוס ללא אורות נחיתה בשדה חשוך
על בסיס הנחיית המכ"מ "של שלמה" .שלמה אף סיפר על מהלך המבצע
עצמו ,על העדר נתונים שהיו קריטיים לביצוע ,והגעתם של אלה ממש
ברגע האחרון לפני ההמראה.
אמנון בירן  -היה קמ"ן המבצע ,שסיפר על ההתרחשויות בצבא ובממשלה
במהלך אותו שבוע ועל השינוי שחל בעמדת מקבלי ההחלטות שהוביל
להחלטה לאשר ביצוע מבצע חילוץ .כמו כן ,סיפר על הקושי לקבל מודיעין
עדכני מזירת המבצע ,ועל הפערים במידע שליוו את כל שלבי המבצע.
גיורא זוסמן  -היה מפקד בסיירת מטכ"ל  -שסיפר על התחושות בעת
קבלת המשימה ,על ההכנות ועל הביצוע .מרגש במיוחד היה תיאורו את
קבלת הבשורה המרה על נפילתו של מפקדו יוני נתניהו (ז"ל).

ראש אמן שלמה גזית עם משוחררי המטוס החטוף מאנטבה1976 ,
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אוויר פסגות יולי-אוגוסט  2011בעמותת ש.מ2.

כנס המורשת השנתי של עמותת ש.מ 2 .בשיתוף נציגי היחידה התקיים במחצית ספטמבר  .2011השתתפו
למעלה מ 1,600-חברים .הכנס עסק הפעם בציון יובל שנים להקמתו של מערך המודיעין האלקטרוני ביחידה .לצד
נוסטלגיה ,זיכרונות ומורשת ,הוצג לראשונה סרט בנושא ''אותות באוויר'' והושמעו ברכות מוקלטות של מפקד חיל
האוויר וראש אמ''ן ,שעמדו על ייחודיות מערך  8200לאורך השנים בתחום הערכי ,הסיגינטי והמבצעי .כמו כן ,חולקו
מלגות לימודים למשתחררים; וצוינו שלושה חברים שהוכרזו 'יקירי העמותה' לשנת  .2011חברי העמותה נפרדו בהוקרה
מסרן יעל ,שריכזה בשנים האחרונות את פעילות המורשת הענפה ואחלו לה הצלחה בתפקידה החדש ביחידה.
שילוב בוגרי ש.מ 2.בפרויקט 'ימי חוויה מודיעינית לנוער' :הנהלת העמותה בוחנת עתה יוזמה מבורכת של המל"מ
לשלב בוגרי ש.מ 2 .בהדרכת בני נוער במסגרת הפרויקט .בדרך זו ניתן יהיה לחשוף את מורשת התרומה של מערך  8200בעבר,
במגבלות בטחון המידע כנדרש.
מפגש יוצאי היחידה ששרתו במרחב צפון :בערב קיצי חם נקבצו ובאו למרכז תל אביב  40איש
ואישה ממקצועות אזרחיים שונים  -עורכי דין ,שחקנים ,אנשי עסקים ונדל''ן ,טכנולוגיה ,גמלאי 'אגד'
ועוד .המכנה המשותף לכולם היה שירות במרחב צפון בתחום ייחודי בין השנים  .1975-1973מפגש
הרעים אפשר העלאת זיכרונות ,סיפורי מורשה ונוסטלגיה .לכולם נשאר טעם של עוד.
יוצאי 'מסרגה' של עמותת ש.מ :2.הוזמנו לספר על מורשתם בפני כ 100-גמלאי צה''ל מסניף
פתח תקווה .דוד רשף  ,אריה ארוניס ושוניה פכט ,הרימו את הכפפה והעבירו ערב מורשת ייחודי
ומרגש.
בטאון 'מגדלור' של העמותה ,שייצא לאור לקראת סוף השנה יעסוק הפעם ב'אביב עמי ערב'
מנקודות מבט המעניינות את יוצאי היחידה .מערכת הביטאון משקיעה את מלוא מרצה להוצאת
תוצר איכותי ומסקרן כתמיד.

מלגת לימודים מטעם הקרן ע"ש ג'וש פלמון

אריק רודניצקי עם דודו צור במל"מ

ועדת הקרן ע"ש ג'וש פלמון החליטה להעניק למר אריק רודניצקי מלגת לימודים בסך ( 5,000חמשת
אלפים) ש"ח .אריק הוא תלמיד מצטיין לתואר שני והוא לומד במסלול מחקרי בחוג להיסטוריה של
המזרח התיכון באוניברסיטת תל-אביב .אריק כותב את עבודת התזה בנושא "מדיניות הממשלה כלפי
המיעוט הערבי בישראל בתקופת המימשל הצבאי ( :)1966-1948היסטוריוגרפיה ישראלית השוואתית
."2007 - 1949
נושא המחקר עוסק גם בתקופה בה היה ג'וש פלמון היועץ (הראשון) לענייני ערבים של ראש
הממשלה דוד בן-גוריון וככזה  -דמות מפתח בעיצוב מדיניות הממשלה כלפי המיעוטים בישראל.
במסגרת המחקר ִתּבָּחֵן גם מדיניות הממשלה בהבחנת הדרוזים מהערבים ,נושא בו היה ג'וש פלמון
מעורב ביותר במסגרת תפקידו כיו"ר 'הוועדה המרכזית' לקביעת המדיניות כלפי הדרוזים והערבים.

חברי עמותות אגמון ושובל בבוסתן מוסיקלי משותף

אגמון ושובל פתחו את שנת הפעילות התרבותית במופע של תזמורת "הבוסתנאים" שהתקיים ב 11-בספטמבר  2011במרכז רוזין בת"א .התזמורת
מורכבת מ 30-בעלי מקצועות שונים הנהנים לנגן יחד .ההופעה המוזיקלית הייתה ברמה מקצועית גבוהה וכללה קטעי מוסיקה ישראלית ובינלאומית
וקטעי שירה ,אשר סחפו את הקהל שעמד על רגליו בתום ההופעה והריע לבוסתנאים.

קבוצה של מתנדבים מאגמון פועלת בכלא 4

קבוצה של מתנדבים חברי אגמון עובדת עם אסירים בכלא  4שבצריפין .המתנדבים מעבירים במקום סדנא לציור שבה החניכים לומדים לצייר.
חלק מהסדנא משמש הזדמנות לשיחות עם האסירים על בעיותיהם ומקצת האסירים והאסירות שאותרו כמקרים קשים ממשיכים בנפרד בשיחות
אישיות ואינטנסיבית יותר עם המתנדבים שלנו .השיחות נועדו לעודד את האסירים ,לסייע להם בהתמודדות עם בעיותיהם האישיות והמשפחתיות
ולנסות לתעל אותם לכיוונים טובים שיסייעו להם להשתלב חזרה בחברה לאחר שחרורם.
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עם הספר

ספר חדש של המל"מ
על קהילת המודיעין הישראלית
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The IsraelI InTellIgence communITy has earned a worldwide reputation for
excellence. Through its professionalism, daring, and creativity, it has made important
contributions to intelligence services around the world in the struggle against global
?terrorism. But how much is known about it? How does it work, and how was it built
Who were the leaders and driving forces of the community? What were the defining
events in its history? What are its areas of activity — what are the secrets of its
?success

The Israeli Silent Defender:
An Inside Look at Sixty Years of Israeli Intelligence.

The Israel InTellIgence herITage and commemoraTIon cenTer has now
provided access to the world of Israeli intelligence for the English-speaking public.
Israel's Silent Defender is the first book of its kind — an inside look at the Israeli
intelligence community over the last sixty years. It is a compilation of the writings of
those officers who served — and some who still do — in the highest positions of the
Israeli intelligence community.

Defender

בשבועות הקרובים ייצא לאור ספר חדש באנגלית על המודיעין הישראלי .הספר ,בהוצאת
An Inside Look at Sixty Years
of Israeli Intelligence
המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) והוצאת "גפן" ירושלים ,הוא קובץ מאמרים שערכו תא"ל
(מיל') עמוס גלבוע ותא"ל (מיל') אפרים לפיד על רוב תחומי העיסוק של המודיעין ,כתובים על
ידי בני הסמכא הישירים בישראל ,מי שעסקו אישית שנים רבות בענפים השונים של המודיעין
 Editedאויר ,מודיעין ים ,שב"כ ,מוסד ועוד) .עורכת משנה
מודיעין
(אנשי מחקר ,איסוף ,מודיעין שדהby ,
Amos Gilboa & Ephraim Lapid
Edited by:
יוכי ארליך.
Amos Gilboa
Ephraim Lapid
דברי ההקדמה לספר נכתבו על ידי שלושת ראשי השירותים שסיימו לאחרונה תפקידם :עמוס
ידלין ,מאיר דגן ויובל דיסקין.
בדברי הפתיחה לספר כתב שר הביטחון אהוד ברק:
"...עם השנים ,כאשר מלאתי תפקידים בכירים יותר  -ראש אמ"ן ,רמטכ"ל ,שר בממשלה
ובעיקר כראש ממשלה בעבר וכשר ביטחון בהווה  -ידעתי להעריך את תרומתו של המודיעין לצרכיה הביטחוניים של המדינה .ספר זה על
המודיעין הישראלי משתף את הקוראים בהבנה ובהיכרות מקרוב על מהותו של המודיעין הישראלי ,אחד מארגוני המודיעין הטובים והמנוסים
ביותר בעולם.
חשוב שאנשי מקצוע בעולם יבינו טוב יותר את האתגרים והתשובות שישראל מעמידה בפני העולם בהתמודדות עם טרור ועם איומים שהם
כיום לא רק עניינה של מדינת ישראל אלא של העולם כולו .ספר זה ,אשר נכתב כולו על ידי אנשי המודיעין המקצועיים והמנוסים ,הוא בעיני
מתנה חשובה לשותפים לישראל במאבק המתמשך למניעת מלחמה וטרור ולקידום אפשרויות שלום באזור ובעולם".
הספר מוקדש לזכרו של מאיר עמית .פרסומו התאפשר הודות לתרומתו הנדיבה של מוזי ורטהיים ולסיוע של נחיק נבות בגיוס המשאבים.
Edited by

Associate Editor: Yochi Erlich

The Israel InTellIgence herITage
and commemoraTIon cenTer

Amos
& Gilboa
Ephraim
Lapid

BrIgadIer generals (res.) amos gIlBoa and ephraIm lapId have compiled
thirty-seven essays written by experts and leaders of Israeli intelligence, among
them commanders of human intelligence (HUMINT), signal intelligence (SIGINT), visual
intelligence (VISINT) and open source intelligence (OSINT) units, and heads of the IDI,
the Mossad and the Shabak. Also included are a timetable of the main intelligence
events since the founding of the State of Israel and thumbnail biographies of all the
heads of the Israeli intelligence community.

This book isEditor:
dedicated
the memory of meir amit, who was head of the
Associate
YochitoErlich

mossad and director of IdI, and is published in memory of the martyrs of
’the intelligence corps and with profound appreciation for the communities
founders – those who laid the foundation for the security of the state of Israel.

GEFEN

על המורכבות ביחסי ראשי קהילת
המודיעין ומקבלי ההחלטות

אלוף (מיל') אהרן זאבי פרקש ,בעבר ראש אמ"ן ,ותא"ל (מיל') דב תמרי ,שהיה מפקד סיירת מטכ"ל
וקצין מודיעין ראשי ,חגגו במל"מ (ב 14-ביולי  )2011את השקת ספרם :ואיך נדע? מודיעין/מבצעים/
מדינאות (ספריית עליית הגג ,ידיעות אחרונות  .)2011הספר הוקדש 'ללוחמי המודיעין שהקדישו את
שנותיהם לא רק בשדה הקרב ,אלא גם מאחורי המכתבה'.
מנכ"ל המל"מ ,דודו צור ,ברך את שני המחברים והדגיש כי המל"מ ימשיך להיות אכסניה להשקת
ספרים של חברי הקהילה שישתפו את העמיתים במיטב ניסיונם העשיר.
פרקש ותמרי שתפו את הקהל ,כל אחד בתורו ,בחוויית יצירת הספר המשותף הכתוב כשאלות
ותשובות .הודגש תפקידו המכריע של ראש אמ"ן בעיצוב מדיניות הביטחון של הדרג המדיני המועצם
נוכח תלותו במודיעין שמספק לו הצבא .לכך יש להוסיף את הציפייה של הדרג המדיני מראש
אמ"ן להציג ,לצד הערכת המצב ,גם המלצות לדרכי הפעולה .בכך הופך ראש אמ"ן למעשה למעורב
בעיצוב המדיניות.
הרצאתו של פרופסור אורי בר-יוסף ,שחתמה את הערב ,עסקה במשקלה המכריע של "דבקותם העקשנית" של שניים מהמעריכים המרכזיים
במלחמת יום הכיפורים ( )1973ראש אמ"ן אלי זעירא וראש ענף מצרים יונה בנדמן ,שהשפיעה על הערכת המודיעין הלאומית.
בר-יוסף קובע כי נוכח חשיבותו העצומה של ראש אמ"ן ,המעריך הלאומי ,ראוי שתהליך הבחירה יבטיח שהמועמד הנבחר לא יהיה בעל צורך
גבוה בסגירות קוגניטיבית .להרחבה בנושא ההרצאה ראה במבט מל"מ גיליון  ,61אוקטובר .2011
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עם הספר

שמעון מוניטה:
שורשיו המפותלים של איש המודיעין

על עטיפת הספר "גם אלה תולדות" מופיע צילום של עץ עבות על שורשיו העבים והמפותלים .זה הצילום
ששמעון מוניטה בחר כמאפיין את סיפור חייו .ואכן ,מכריו ויודעיו של מוניטה מאפיינים אותו כשורש
משורשי ארץ ישראל .בעברו שירת מוניטה בשירות הידיעות של ההגנה ,היה מראשוני ביטחון שדה בצה"ל
ושירת פרק זמן נכבד במוסד ולא היה מקום מתאים יותר מהמל"מ כדי לחגוג בו את השקת הספר.
"אדם שחווה ונטל חלק בפרקים רבי הוד ועשייה של תולדות העם היהודי בעידן התקומה המדינית",
העיד על מוניטה ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי .בדבריו התייחס לפעילותו של מוניטה כנציג המוסד
בניגריה ,בימי הבראשית שלה כמדינה עצמאית ,היו אלה ימים בהם סייעה ישראל זעירת הממדים לענק
האפריקני המשתחרר .לניגריה הייתה חשיבות על ,בהיותה המדינה השחורה הגדולה ובכוח גם העשירה
מכולן .על תוכן הספר העיד הלוי כי מחברו מצייר תקופה ,אנשים ,מעשים ומחדלים ,ופורט על העצבים
הרגישים ביותר.
נחום אדמוני ,קודמו של הלוי בראשות המוסד ,בחר להתרפק על מסלול חייו המרתק במודיעין ,שכלל
גם פרק עם מוניטה .השניים ,בני מחזור תש"ז ,יחדיו בירושלים ,דרו בשכנות ,ואפילו פעלו יחדיו בשירות
הידיעות .אדמוני גוייס לש"י ועסק באוכלוסיה היהודית שהמחלקה המדינית של הסוכנות היהודית עקבה
אחריה  -הלא הם ארגוני המחתרת אצ"ל ולח"י והמפלגה הקומוניסטית .את מוניטה הציב אדמוני ב...לח"י.
הפעיל אותו ,הדריך אותו ,ובסופו של יום הוציא אותו משם חי ושלם .ועל כך נוהג מוניטה לומר ,כי מילא
את תפקידו באמונה ,ובסופו של יום ,לח"י לא נטר לו ,משום שהוא שימש לו גם סניגור.
העיתונאי והסופר שלמה נקדימון ,שעל פי עדות מוניטה דחף אותו לכתוב את ספרו ,העלה אפיזודות מעברו של חתן השמחה ,מאלה שמופיעות
בספר אך גם אחרות מידע אישי" .אין כמו אוטוביוגרפיה שאמיתותה עולה מכל עמוד ,שורה ומילה ,והעניין שבה גובר כאשר קוראים גם בין
השיטין".
שמעון מוניטה עצמו הודה למברכיו ,וגם זאת אמר" :הנני בארץ הזאת לאורך אירועים ומצבים הרי גורל לעם היהודי .נשאבתי אל תוך מערבולת חיים
כאן בשני נתיבים :האחד ,מאמץ להשגת עצמאות כלכלית למדינה .השני ,פעילות מודיעין לביטחון המדינה .אלה סייעו בעדי ,כתלמיד היסטוריה,
להבין את תהליכי התנהלות העם בארצו ופשרם".
את הכנס הנחתה בחן רב רויטל ,כלתו של מוניטה ,כשצלילי כסילופון ליוו את האירוע בלחנים מהימים ההם והזמן הזה.

דרושים מתנדבים להסברת
הסיכונים באינטרנט
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עמותת אשנב הוקמה בשנת  1999להנצחתו של החייל ערן אדרת ז"ל
ופועלת לקידום מודעות הציבור הרחב (הורים וילדיהם) להשפעות
החיוביות והשליליות של השימוש ברשת האינטרנט והרשתות
החברתיות השונות.
העמותה מפעילה מערך מתנדבים .בשנים האחרונות הודרכו למעלה
מ 45,000-תלמידים והורים ברחבי הארץ .אשנב השיקה בקיץ ,יחד עם
גוגל ,את מרכז הבטיחות למשפחה והקימה שדולה בכנסת למניעת
סכנות ולמען שימוש נבון ברשת בראשותו ח"כ זאב בילסקי.
העמותה מבקשת מתנדבים בעלי היכרות עם עולם האינטרנט ויכולת
עמידה מול תלמידים שיסכימו לתרום מזמנם לנושא .הכשרה בנושא תינתן
למתאימים .פרטים נוספים במשרדי העמותה בטלפון.03-5067546 :
מידע נוסף על העמותה באתרhttp://www.eshnav.org.il :
טל' ,03-5497019 :פקס'03-5497731 :

#
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בגיליון "מבט מל"מ" ,מס' ,61
הרואה אור בראשית אוקטובר :2011
#

בפרוס השנה החדשה אנו מאחלים
לכל בית ישראל שנת שלום ,ביטחון והצלחה
ושנת בריאות ,צמיחה ושמחה

#

#

ריאיון עם אלוף (מיל') שלמה גזית,
לשעבר ראש אמ"ן.
יום הכיפורים שלי:
אנשי מודיעין משתפים בסיפורים אישיים.
מודיעין וריגול בסיפורת של יוון העתיקה
ועוד שפע של כתבות ,מאמרי עיון ומדורים.

ברכות
 0לאלוף (מיל') עמוס ידלין ,ראש
אמ"ן לשעבר ,עם מינויו לראש המכון
למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת
תל אביב.
 0לתא"ל יוסי בידץ עם מינויו למפקד
המכללות והעלאתו לדרגת אלוף.
 0לסטלה שדות ,חברת הנהלת המל"מ,
עם מינויה למנהלת בית יד לבנים
בקריית חיים.

אגרת המידע של המל"מ מופצת אחת
לחודש באינטרנט,
נשמח לקבל מכם התייחסויות ,תגובות,
בקשות ומשוב  -היו חברים פעילים!
newsmlm@intelligence.org.il

שמרו על קשר  -הצטרפו אלינו ומסרו את כתובת
הדואר האלקטרוני שלכם!

אירועים במל"מ*
שריינו ביומנכם
0

תודה,

יוכי ארליך ,עורכת "רואים מל"מ"
אתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין
ת"ד  3555רמת השרון 47143
טל'  ,03-5497019פקס 03-5497731

יום שלישי ה 11-באוקטובר :2011
הרצאתו של תא"ל (מיל') שלום הררי על

מדינת חמאסטאן מול מדינת פתחסטאן*.
0

יום שני ה 31-באוקטובר :2011
ערב עיון בנושא:

בקרו באתר האינטרנט שלנו:

הקוד התפעולי של האסלאם הרדיקאלי*.

www.intelligence.org.il

פרטים באתר האינטרנט של המל"מ.
0

יום רביעי ה 16-בנובמבר :2011
הרצאתו של ראש אמ"ן אלוף אביב כוכבי על

מאפייני המצב בזירה*

תודותינו

האירוע סגור .ללא בני/בנות זוג.
(פרטים נוספים :נא לבדוק בסמיכות למועד האירוע).
0

לשמעון אביבי ראש ועדת קרנות ההנצחה ,לאבנר א',
לאמנון בירן ,לאבנר דיין ,לגדי זהר ראש ועדת מורשת
ותכנים ,ליענק'לה מן אוצר מאגר תמונות המל"מ,
לאפרים לפיד ,לנחיק נבות ,לשלמה נקדימון ,לשוניה
פכט מש.מ ,2.לנעם שפירא ,מנכ"ל "אגמון" ,על הסיוע
בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

יום שלישי ה 20-בדצמבר :2011
הרצאתו של אל"מ (מיל') בני מיכלסון על

יהודים בקהילת המודיעין במדינות שונות*.
* האירוע מיועד למוזמנים ולחברי העמותה בלבד .השתתפות מותנית
בהרשמה מראש ובהצגת תעודת חבר העמותה בכניסה לאולם.
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