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דבר העורכת
מכל  יותר  בטאה   2011 שנת 
את אי הוודאות שבה אנו חיים 
הערבי  האביב  התיכון:  במזרח 
מוסלמי  לחורף  והופך  הולך 
היציבות  כי  ונראה  סוער 

מאיתנו והלאה. 
במצרים נערכים לקראת הבחירות לנשיאות 
אך כבר עתה ברור נוכח תוצאות הבחירות 
לפרלמנט כי בסביבתנו מחפשים גם מענה 
דתי ורוחני עמוק למצוקות העולם המודרני. 
מפגיני  בין  בהתמודדות  האחרונה  המילה 
הצעיר  הדור  מייצגי  בקהיר  תחריר  כיכר 
בחברות  המסורתי  המרכיב  לבין  המשכיל 

שמסביבנו טרם נאמרה. 
כוחות  פועלים  נוספות  ובארצות  בסוריה 
דומים ואחרים, וגם הם נושאים את בשורת 
משקפות  אלה  התפתחויות  הוודאות.  אי 
את  המחייבת  ודינאמית  הפכפכה  מציאות 
קהילת המודיעין לעקוב באופן יום-יומי אחר 
המתרחש ובעיקר - להשתחרר מפרדיגמות 

ישנות ולפתח תובנות חדשות.     
המרכז  של  המידע  אגרת   - מל"מ'  'רואים 
נועדה לטפח את ערוצי  למורשת המודיעין 
התקשורת בין המל"מ לבין קהילת המודיעין 
ואנשי  הקהילה  ותיקי  העמותה,  חברי   -
אנו  ובשב"כ.  במוסד  באמ"ן,  הפעיל  הסגל 
הפעילויות  מגוון  לגבי  לעדכן  ממשיכים 

שלנו. 
בגיליון זה תוכלו לקרוא, בין היתר,  על פעילות 
ההנצחה והמורשת, 'הבית החם' למשפחות 
השכולות, הפעילות לקידום מורשת מודיעין 
מודיעין  בנושאי  ספרים  השקת  השדה, 
וצפי  השונות  העמותות  פעילות  וביטחון, 

האירועים בחודשים הקרובים. 
הצטרפו אלינו והיו חברים פעילים. 

יוכי ארליך

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

הבה נרימה נס ואבוקה...
בני המשפחות השכולות, חברי הנהלת המל"מ, הוועד המנהל, וחיילי מודיעין 

התכנסו כמידי שנה  בל' כסלו תשע"ב )26 בדצמבר 2011( באתר ההנצחה 
הממלכתי לחללי קהילת המודיעין בגלילות  למפגש מסורתי  משותף 

להדלקת נר שביעי של חנוכה ולציון החג. 

ראשון המברכים היה יו"ר המל"מ בעבר ראש המוסד, מר אפרים הלוי, אחריו המנכ"ל תא"ל 
)מיל'(  דוד צור, ונציגת המשפחות השכולות להנהלה הגב' מישל דגן-בינט, בתו של הלוחם 
נשענת  עליו  המשמעותי  הערכי  הבסיס  על  בדבריהם  דגש  שמו  הדוברים  ז"ל.  בינט  מאיר 

פעילות המל"מ, אשר מהווה אבן יסוד חשובה להווייתה של החברה בישראל גם כיום.  

מר אלי בן-שם, אביו של חלל חמ"ן קובי בן-שם ז"ל ויו"ר ארגון 'יד לבנים' בישראל, ברך 
זכויותיהן  בקידום  לאחרונה,  שהושגו  הארגון,  של  בפעילותו  הישגים  וציין  הנוכחים  את 
של המשפחות השכולות.  בן-שם התכבד בהדלקת הנר השביעי לחנוכה לצד סרן קובי 
גרידיש, עוזר הרב החילי של אמ"ן. להקת החמ"ניות הנעימה בשירתה. האירוע המרכזי של 
הערב היה ההצגה "סיפור אהבה ארץ ישראלי", מאת פנינה גרי ובבימויה. ההצגה מספרת 
"אהבה ממבט ראשון", על רקע האירועים הסוערים של קום  על פגישה מקרית, מציתה 
המדינה. הדרמה מבוססת על סיפור אמיתי, סיפורו של חברה של פנינה גרי, עלי בן- צבי 
ז"ל )בנם של רחל ינאית ויצחק בן צבי, נשיאה השני  מדינת ישראל( שנהרג יחד עם ששת 

חבריו, בשדות קיבוצו 'בית קשת', בחורף 1948. 
האירוע הסתיים בחלוקת "ערכה מתוקה" של אקי"ם סניף רמת גן-גבעתיים, 'דמי חנוכה 
למשפחות', עוד מסורת שנשמרת מדי שנה, הממחישה את שילובם בחברה של אנשים עם 
צרכים מיוחדים. הנחתה את האירוע הגב' סטלה שדות, אמה של מיטל שדות ז"ל, שהודתה  

להנהלת המל"מ על העזרה הרבה שלה זוכות המשפחות. 

הדלקת נרות. מימין: מר אלי בן-שם, משמאלו סגן הרב החילי סרן קובי גרידיש
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אירוע התרמה שנתי - חוג ידידי המל"מ תורם 
לפרויקטים חינוכיים במל"מ 

חוג ידידי המל"מ )חיד"ה( קיים ב-21 בדצמבר 2011, נר שני של חנוכה, אירוע 
התרמה שנתי, הצגה בתיאטרון הקאמרי "האסיר בלב העיר" - קומדיה מאת ניל 
סיימון. השתתפו ותרמו אנשי ציבור, מהבולטים בתחומי הכלכלה והחברה וראש 
חיד"ה, התעשיין מר גד פרופר ורעייתו אתי שעזרו רבות להצלחת האירוע. יו"ר 
המל"מ מר אפרים הלוי, המנכ"ל תא"ל )מיל'( דוד צור וראש חיד"ה מר גד פרופר 
ברכו את המשתתפים. כמו כן, השתתפו באירוע חברי חיד"ה, עמיתי המל"מ, חברי 
הנהלה וחיילי יחידה מובחרת באמ"ן. הרב החילי רס"ן נתנאל דורוני הדליק נר שני 
של חנוכה. בתום ההצגה נערך מפגש רעים במבואה של תיאטרון הקאמרי, שכלל 

כיבוד מרשים ונדיב ביותר - כולו תרומות שהוענקו במיוחד לערב זה.
התרומות שהוענקו בערב ההתרמה הוקדשו למל"מ למימון פרויקטים חינוכיים 
שתכליתם לקרב את בני הנוער למורשת קהילת המודיעין וערכיה. רכזת פרויקט 
ימי חוויה מודיעינית לנוער, סא"ל )מיל'( ניצה אלינוב, המרכזת גם את חיד"ה, 

היא שעשתה בעמל רב להצלחת הערב.   

אורי שגיא משיק ספר חדש במל"מ

"היד שקפאה: מדוע ישראל חוששת 
משלום עם סוריה יותר ממלחמה איתה?"

בהמשך למסורת של השקת ספרים פרי עטם של בכירי קהילת המודיעין, חגג המל"מ )ב-23 בנובמבר 2011( 
עם ראש אמ"ן לשעבר אלוף )מיל'( אורי שגיא את השקת ספרו החדש 'היד שקפאה', שיצא לאור לאחרונה 
בהוצאת ידיעות אחרונות. בספרו חשף שגיא את מה שהתנהל מאחורי הקלעים במשא ומתן שקיימה ישראל 
עם סוריה לקראת השגתו של הסכם שלום בין שתי המדינות כאשר מונה ע"י ראש הממשלה אהוד ברק לרכז 
ולהוביל את המו"מ )1999( ועד לכישלונו. שגיא מנתח את מעמקי החשדנות ההיסטורית בין ישראל לסוריה 
אך גם מציע, לנוכח ניסיון העבר, נוסחה שעשויה לדעתו לאפשר בעתיד ישוב הסכסוך. זאת, לאור מה 
שהוא מתאר כפערי עמדות קטנים מאי פעם שהוצגו ע"י הצדדים בשיחות, עד שראש ממשלת ישראל ברק 

"קיבל רגליים קרות", להערכתו.

קורס חדש בגלי צה"ל:

"צבאות ערב במאה העשרים"
החל מפברואר 2012 ישודר בגלי צה"ל ברדיו קורס חדש של תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר בנושא צבאות 
ערב במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים. הקורס יכלול 13 הרצאות, והוא ישודר במסגרת שידורי 
האוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל במסגרת הקורסים המוגשים מטעם המכללה לביטחון לאומי. מטרת 
הקורס לסקור את תהליך בנין הכוח של צבאות ערב על שלביו השונים: המדיניות, הצרכים, היכולות, הדרך 

שנבחרה, והאתגרים השונים, מבית ומחוץ. 
ההרצאות יעסקו בצבאות "המעגל הקרוב", משלב הקמתם במזרח התיכון )במחצית הראשונה של המאה 
העשרים(, דרך השתלבותם כחלק עיקרי במוקדי העשייה של המדינות הערביות הצעירות במטרה לשמר 
ולקדם את האינטרסים השונים שלהן מבית ומחוץ, במיוחד המאבק לסכל את הקמתו של הבית הלאומי 
לעם היהודי בארץ ישראל. ההרצאות יעסקו בשיאיו של המאבק הישראלי-ערבי, בסיבובי המלחמות כאשר 

חייל סורי. צילום: wikipediaצה"ל ניצב מצד אחד, ומולו -- "מעבר לגבעה" ולאורך הגבולות ניצבו צבאות ערב.

 מימין: אתי פרופר, גליה אלבין, ישראל מקוב,
ישראל יונית, דוד שמחה וראש חי"דה גד פרופר 
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כמו צמח בר - מורשת מודיעין השדה 
המל"מ ממשיך להיות שותף מרכזי במאמץ לטפח ולקדם את מורשת "מודיעין השדה", ששמו בעבר היה "המודיעין הקרבי", 

במטרה לשמרו ולהנחילו לדור העתיד. ראשיתו של מהלך זה היה ביוזמה של ראש ועדת התוכן במל"מ, רמי שבילי ז"ל, שחבר 
לתא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר. בעשייה משותפת ומתואמת עם מנכ"ל המל"מ, תא"ל )מיל'( דוד צור, גובשה התוכנית שבבסיסה 

ההחלטה לשתף את כלל גורמי המודיעין במערך השדה, מרמת הפיקוד המרחבי ומטה, במיוחד באוגדות ובחטיבות.

בראש הוועדה שהוקמה לצורך קידום פרויקט זה עומד דני אשר, 
והיא כוללת פעילים הנמנים על אנשי מערך מודיעין השדה בעבר, 
אשר היו נכונים להקדיש מזמנם לאיסוף המידע ולכתיבת מחקרים 
אשר יונחלו לדורות הבאים. תחילה נעשה מאמץ, לעיתים בהצלחה 
חלקית, לאתר את קציני המודיעין שהיו בעלי תפקידים במודיעין 
הקרבי ברמות השונות בין השנים 1948 ל-1974. במקביל, החלה גם 
מלאכת הכתיבה של פרקי מורשת המודיעין הקרבי באותן שנים. 

נכתב  העצמאות  מלחמת  לקראת  הקרבי  המודיעין  על  הפרק 
ע"י דני אשר והוא מבוסס על חומרים שנאספו במל"מ ע"י אל"מ 
עבודותיו  על  בירן,  אמנון  )מיל'(  ואל"מ  גנדלר  ג'מקה  )מיל'( 
נוספים  ומחקרים  ספרים  על  וכן  גלבר,  יואב  פרופסור  של 
במלחמת  הקרבי  המודיעין  על  הפרק  כה.  עד  שהתפרסמו 
הסתייע,  אשר  שפר  יהודה  )דימ'(  אל"מ  ע"י  נכתב  העצמאות 
בין השאר, בראיונות שקוימו במל"מ עם ראשוני חיל המודיעין 

השמורים בארכיב המל"מ. 
שני פרקים נוספים שנכתבו, כבר הופצו בימים אלה לעיון חברי הוועדה: בהכנת הפרק העוסק בתקופה שבין מלחמת העצמאות ל"מבצע קדש" 
)1956( נטלו חלק אל"מ )מיל'( שלמה רון ואל"מ )מיל'( חגי מן; והפרק העוסק בתקופה שלאחר "מבצע קדש" ועד "מלחמת ששת הימים" )1967( 
התבסס, בין השאר, גם על חומרים שלוקטו ונכתבו ע"י תא"ל )מיל'( שייע בר מסדה. בימים אלה אנו שוקדים על הכנת הפרקים הבאים בתולדות 
מודיעין השדה בהם משתלבים חברים נוספים בוועדה, אל"מ )מיל'( יוסי ברקן, אל"מ )מיל'( אריה מורג, ואל"מ  )מיל'( ראובן שמעיה. ענף היסטוריה 

ומורשת בחמ"ן, ומי שעמד בראשו עד לאחרונה סא"ל גדעון מיטשניק, ורס"ן )מיל'( בני אברהמי סייעו בעריכה ובהפקת החוברות. 
בינתיים הצטרף ליוזמה חיל האיסוף הקרבי, הקושר את מורשתו לזו של מודיעין השדה מתוך כוונה להנחילה לאלפי חייליו, לתצפיתניות וללוחמי 

היחמ"ן, הפועלים לאורך קווי הגבול בין ישראל לשכנותיה ובגזרות השונות.
  asherdm@netvision.net.il :חברים נוספים המוכנים להשתלב בפרויקט מוזמנים ליצור קשר עם דני אשר
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פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת 
ע"ש עוזי יאירי ז"ל 

השנה  התקיים  יאירי  עוזי  ע"ש  יוצרת  לחשיבה  כוכבי,  אביב  אלוף  אמ"ן  ראש  פרס  הענקת  טקס 
דליה  קצינים,  מאות  יחידות,  מפקדי   אמ"ן,  ראש  בנוכחות  בפו"ם  צה"ל  בהיכל   )2011 בדצמבר  )ב-6 
רוטשילד.  דני  )מיל'(  אלוף  עמד  השנה  הפרס  ועדת  בראש  ואורחים.  משפחה  בני  עוזי,  של   אלמנתו 
השנה חולקו פרסים לעבודות פורצות דרך בתחומי המודיעין והטכנולוגיה וכן הוענק פרס מפעל חיים 

לאיש היחידה הטכנולוגית המשרת ביחידה מזה כ-40 שנה. 
סיירת מטכ"ל, מפקד חטיבת  יאירי, שהיה מפקד  ז"ל.  יאירי  עוזי  ונקרא על שמו של אל"מ  ב-1976  יוצרת החל  מפעל פרס ראש אמ"ן לחשיבה 

הצנחנים וסגן רמ"ח מחקר באמ"ן, נהרג במהלך הפריצה למלון סבוי בתל אביב בשנת 1975, שבו התבצרה חולית מחבלים שהגיעה בדרך הים.

אל"מ עוזי יאירי ז"ל

חיילים במודיעין הקרבי במלחמת העצמאות

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(3 גיליון 11, טבת-שבט תשע"ב, ינואר 2012

mailto:newsmlm@intelligence.org.il
mailto:newsmlm@intelligence.org.il


CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

newsmlm@intelligence.org.il דוא"ל:   #  03-5497731 פקס':   ,03-5497019 טל':   #  47143 השרון  רמת   3555 ת"ד   | ההנצחה  אתר   | )מל"מ(  המודיעין  למורשת  המרכז 

ן " מ א ב ה  ש ע נ ה מ

אלוף יוסי ביידץ - מפקד המכללות 
יוסי ביידץ, עד לאחרונה ראש חטיבת המחקר  תא"ל 
2012( למפקד המכללות  12 בדצמבר  )ב-  באמ"ן, מונה 
והועלה לדרגת אלוף. בטקס חגיגי בלשכת ראש המטה 
והרמטכ"ל  ברק,  הכללי במעמד שר הביטחון מר אהוד 
רב אלוף בנימין )בני( גנץ ובנוכחות חברי פורום המטה 
הכללי ומשפחות המפקדים החליף אלוף ביידץ בתפקידו 

את אלוף הכהן. 
אלוף  היוצא  המכללות  למפקד  הודה  הביטחון,  שר 
ביידץ  יוסי  אלוף  החדש  למפקד  ואיחל  הכהן,  גרשון 
שישפיע מרוחו ומכישרונותיו על המערכת. הוא איחל 
פועלו  את  שיבח  הרמטכ"ל  הצלחה.  ולביידץ  להכהן 
למפקד  הצלחה  ואיחל  היוצא,  המכללות  מפקד  של 
המשכיות  מן  יש  ש"ביוסי  באמרו  הנכנס  המכללות 
הארץ  אהבת  את  שמדגישה  גרשון  של  מבורכת 

והכרתה". 

נפרדים מראש מחלקת משאבי 
אנוש בחמ"ן, אל"מ אשר פוגלר 

חיל המודיעין נפרד, בתום למעלה מ-30 שנות שירות בצה"ל, מראש מחלקת משאבי אנוש )משא"ן( אל"מ 
אשר פוגלר. בערב הפרידה שהתקיים ב-29 בנובמבר 2011 השתתפו ראש אמ"ן אלוף אביב כוכבי, ראש אכ"א 
אלוף אורנה ברביבאי, קצין מודיעין ראשי תא"ל אריאל קארו, רוב מפקדי היחידות באמ"ן, בני משפחה וחברים, 

המלווים אותו עשרות שנים. 
מאפיינים בולטים בפעילותו של פוגלר שהועלו על נס על ידי הדוברים: דואג לאנשים, יצירתי ובלתי מתפשר מרגע שסימן מטרה. אחד 

הפרויקטים הבולטים שפוגלר קידם מאד היה פרויקט "בינה בירוק" של גיוס חרדים לחמ"ן. 
אל"מ גלית אברג'יל המחליפה את פוגלר חוזרת למחלקת משא"ן לאחר שסיימה את תפקידה כרמ"ח מופ"ת. אברג'יל שמשה בעבר רע"ן 

קצינים ורע"ן פרט במחלקת משא"ן. אנו מאחלים לה הצלחה בתפקידה החדש.

בה"ד 15 מארח משפחות 
אקי"ם במסיבת חנוכה 

מפקד בה"ד 15 אל"מ ת' המשיך במסורת אירוח משפחות חברי סניף אקי"ם רמת-גן-גבעתיים 
בבה"ד  ואירח בחג החנוכה האחרון )26 בדצמבר 2011( קבוצה של חברי הסניף למסיבת 

חנוכה. האורחים התרגשו מהמחווה וסוכם להמשיך בשיתוף הפעולה גם בעתיד.

מימין: רא"ל בני גנץ, אלוף יוסי ביידץ, אלוף גרשון הכהן ושר הביטחון אהוד ברק

למען הקהילה
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"שווים במדים" 
במאמץ לקדם 

הפרויקט בצה"ל 
בדיון מרגש שקיימה ועדת חוץ וביטחון של הכנסת בנושא 
הציגו   ,)2011 בדצמבר  )ב-6  בצה"ל  מוגבלויות  בעלי  שילוב 
אנשי פרויקט "שווים במדים" את הישגי הפרויקט וחשיבותו. 
ובשירות  בצה"ל  כיום  המשרתים  רבים  מתנדבים  השתתפו 
העמותות  נציגי  גם  כמו  בעבר,  ששירתו  כאלה  או  הלאומי, 

השונות אשר תומכות בבעלי מוגבלויות. 
בין המתנדבים היו יעיש ורעות המשרתים כיום ב-8200 וראובן 
הגאווה  על  רבה  בהתלהבות  סיפרו  אשר   15 בבה"ד  המשרת 

הרבה שהם חשים ותחושת הסיפוק לשרת בצה"ל. מפקדיהם, שנלוו אליהם, סיפרו על חיזוק תחושת הביטחון העצמי אצל השלושה ועל ההשלכות 
החיוביות שיש לפעילותם על הסביבה בה הם משרתים. בימים אלו מתבצע שיבוץ נוסף של חיילים מתנדבים נוספים בפרויקט.

יו"ר הוועדה ח"כ שאול מופז, אמר כי "כחברה אנחנו חייבים לתת לבעלי המוגבלויות את הכלים ובעיקר את התקווה". הוא הבטיח לבחון את 
האפשרות לשלב בוועדה מתנדב מפרויקט "שווים במדים", שייטול בה חלק פעיל כאחד מאנשי הצוות. 

ראש חטיבת תכנון וכוח אדם בצה"ל, תא"ל אמיר רוגובסקי אמר כי "צה"ל רואה בשילוב המתנדבים לשורותיו נדבך מרכזי כחלק מתפיסת צבא 
העם. אנחנו מחויבים ופועלים להגדיל בכל שנה את מספר המתנדבים לצה"ל". הוא ציין, שהמתנדבים פרוסים כיום בכל צה"ל )סה"כ 1055(. 

והכריז :"זו עבודת קודש וההצלחה חשובה לשני הצדדים".  

ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ

תערוכת "מבצע לכידת אייכמן" מהמוסד לכנסת
של  במשפטו  הדין  פסק  מתן  למועד  שנה   50 במלאת   ,2011 בדצמבר  ב-12 
אדולף אייכמן, נפתחה במשכן הכנסת תערוכה המנציחה את המבצע המשותף, 
צדק  למשפט  ולהבאתו  בארגנטינה  אייכמן  ללכידת  והשב"כ  המוסד  שביצעו 

בישראל. 
התערוכה הוצגה בכנסת במשך שלושה שבועות. אלפי מבקרים צפו בה. בין המבקרים 
בתערוכה היו בני הדור השני של הלוכדים, החוקר מיכאל גולדמן מ"לשכה 06", תמי 

רווה - בתו של גדעון האוזנר, השופט בדימוס גבריאל בך ואחרים. 
המוסד  אנשי  את  בירך  בתערוכה,  שביקר  צור  דוד  )מיל'(  תא"ל  המל"מ,  מנכ"ל 
אוצר  ועם  עימו  בסיכום  בקהל.  ונטמעו  המצלמות,  מעין  ש"הסתתרו"  והשב"כ 
על  הוחלט  א.  אבנר  התערוכה 
ומוצגים  תמונות  חומרים,  העברת 

ציוריו  המל"מ.  במוזיאון  זה  לצורך  במיוחד  שתוקם  בפינה  קבע  דרך  שיוצגו  כך  למל"מ  מהמבצע 
המוגדלים של צבי מלחין, האיש שלכד בידיו את אייכמן, יוצגו אף הם במל"מ.

ביום פתיחת התערוכה המתין האוצר בחדרו של יו"ר הכנסת רובי ריבלין להגעתו של ראש הממשלה 
עלה  ומשם  התערוכה  של  ההקמה  צוות  לבין  בינו  היכרות  נערכה  נתניהו  של  הגעתו  עם  נתניהו. 
סייעה  יצהר  יצהר.  נעמי  ההיסטוריונית  ע"י  בתערוכה  מודרך  סיור  וקיבל  שאגאל  לאולם  נתניהו 

להקמת התערוכה בכנסת בהתנדבות. 
במהלך חודש פברואר 2012 תפתח התערוכה בבית התפוצות בתל אביב במתכונת רחבה ועשירה 
ההשוואה  ותרשימי  המז"פ  דו"ח  אייכמן,  של   SS-ה תיק  את  יחשוף  המוסד  ובמולטימדיה.  בתוכן 

שבוצעו לצורך זיהויו בתמונות ועוד. פרסומים על התערוכה יופיעו בתקשורת.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מבקר בתערוכה

מציוריו של צבי מלחין על גבי מדריך תיירות לארגנטינה: 
אייכמן כפות למיטתו לאחר החטיפה 

אנשי פרויקט "שווים במדים" מתארחים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת
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ש.מ.2 מחדשת ש...

הזנק ( יזמות ( מפקדים מספרים ( גבהים
"הזנק להיי-טק" - ההתפתחות הטכנולוגית של 8200 למיצוי איכותי של נפחי מידע גדולים כמו טלגרפיה, אינטרנט 
וטלפוניה תעמוד במוקד אירוע המורשת שעמותת ש.מ. 2 שוקדת עתה על הכנתו כך שיוצגו המסרים המרכזיים המשמעותיים 
לדור הצעיר. האירוע יתקיים בפברואר 2012 ובמרכזו יוצגו פתרונות מערכתיים לצרכים המודיעיניים שהופעלו ב-8200 החל 

משנות ה - 60 של המאה ה-20. זהו השני במפגשי מורשת המתקיימים בסדרה זו. יהיה מרתק! 

"פורום היזמות"  של ש.מ. 2  קיים מפגש בין יוצאי היחידה לבין יועצת התקשורת של משפחת גלעד שליט, הגב' תמי 
שנקמן שסייעה למשפחה במשך ארבע וחצי שנים במאבקה הציבורי עד לשחרור גלעד. בהרצאה הציגה שנקמן את השיקולים 
המקצועיים  שהנחו אותה, את הצוות שסייע ואת משפחת שליט. היא סקרה את אופן פעולתם וכיצד יושמו תובנות תקשורתיות לאורך השנים 

הארוכות במסע לשחרורו של גלעד עד השגת התוצאה המיוחלת. 

"מפקדים מספרים" - על המדוכה של ועדת התוכן של ש.מ. 2 הכנתו של מפגש נוסף במסגרת הסדרה.  הכוונה לקיים פאנל של מפקדי 
היחידה בעבר שידון בנושאים כמו: דילמות פיקודיות ופתרונן, אירוע סיגינטי מכונן, הקשר עם קברניטים. 

 נמשך שיתוף הפעולה הפורה עם עמותת 'גבהים' - המטפלת בהיבט התעסוקתי של קליטת עולים אקדמאים בישראל. 
נציגי ש.מ. 2, שכמה מאנשיה משמשים חונכים בתוכנית, השתתפו באירוע חנוכה שקיימה עמותת 'גבהים'. 

פעילות באגמון ובשובל 
והכניסה  הבגרות  במבחני  לעמוד  האתיופית  מהקהילה  ולסטודנטים  נוער  לבני  לסיוע  הפועלת  לאחד'  'אחד  לעמותת  מסייעים  'אגמון'  מתנדבי   0
לאוניברסיטאות. במסגרת זאת עוסקים המתנדבים בעזרה בלימודים במקצועות אנגלית, מתמטיקה ואזרחות. בעקבות בקשה של עמותת "אחד לאחד" 

תרמו חברי 'אגמון' מחשבים כדי לסייע לתלמידים בלימודיהם ולעמוד בהצלחה במבחני הכניסה הנדרשים לקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.
0 עמותות 'אגמון' ו'שובל' יחד עם 'צוות חדש' הגישו עתירה לבג"צ במסגרת מאבקם מול האוצר לשמירה על הגמלה שלהם. פרקליטות המדינה 
ביקשה זו הפעם השלישית דחייה במועד הגשת תשובתה לעתירה. עתה נקבע כי המועד להגשת תשובת המדינה לעתירה יהיה עד ה-12 בינואר 
2012 והמועד לדיון ייקבע במחצית הראשונה של 2012. בדיון שהתקיים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת )22 בדצמבר 2011(  קיבלו הממונה 
על השכר ויו"ר הוועדה את תביעת השירותים להמשיך ולהצמיד את הגמלאים לעובדים המשרתים, תהיינה התוצאות אשר תהיינה. הממונה על 

השכר הבהיר כי אל לארגונים לבוא בעתיד בטענות נוספות. 

 : ף ד מ ה ל  ע ש  ד ח

ספר חדש של המל"מ על 
קהילת המודיעין הישראלית

ב-29 בפברואר 2012 תתקיים ההשקה החגיגית לרגל צאתו לאור של הספר:
Israel's Silent Defender: An Inside Look at Sixty Years of Israeli Intelligence

הספר בהוצאת המרכז למורשת המודיעין והוצאת 'גפן' בירושלים, המוקדש למאיר עמית ז"ל, הוא 
קובץ מאמרים שערכו תא"ל )מיל'( עמוס גלבוע ותא"ל )מיל'( אפרים לפיד ובו מרבית תחומי העיסוק 
של המודיעין, כתובים בידי מי שעסקו באופן אישי בנושא שנים רבות )מחקר, איסוף, מודיעין השדה, 
מודיעין אוויר, מודיעין ים, מוסד, שב"כ ועוד(. דברי ההקדמה לספר נכתבו ע"י שלושת ראשי השירותים 
בחנויות  הספר  את  לרכוש  ניתן  דיסקין.  ויובל  דגן,  מאיר  ידלין,  עמוס  תפקידם:  לאחרונה  שסיימו 

www.amazon.com וכן ,www.gefenpublishing.com סטימצקי ובאתרי האינטרנט

S I L E N T

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 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. 

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.
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This book is dedicated to the memory of meir amit, who was head of the 
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.
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5 בינואר 1996 | מבצע סיכול ממוקד ברצועת עזה של יחיא 
עיאש )"המהנדס" של החמאס(,שהיה אחראי לגל פיגועי טרור פלסטיני 

בשטח ישראל ולהרוגים ישראלים רבים בשנים 1994 - 1996.  

A בים האדום.  | לכידת אניית הנשק קארין   2002 6 בינואר 
בהיקף  אמל"ח  כמויות  הפלסטינית  לרשות  להבריח  נועדה  האנייה 
של  אישית  במעורבות  הפלסטינים,  בין  פעולה  שיתוף  פרי  רחב, 

ערפאת, לבין איראן. 

7 בינואר 1970 | מבצע "פריחה 1"- תקיפות העומק במצרים. 
הראשון בסדרת תקיפות חיל האוויר בעומק מצרים, בשנה האחרונה 
של מלחמת ההתשה, נגד יעדים צבאיים ואזרחיים בעומק שטחה של 

מצרים. 

בכלא  בתליה  התאבד  אילן  אורי  סמל   |  1955 בינואר   13
הסורי. אורי אילן ז"ל, היה אחד מחמשת חברי חוליית 

בשטח   )1954 )דצמבר  שנתפסו  הלוחמים, 
סוריה בעת משימה מודיעינית להחלפת סוללות 

הפתקים,  בין  פאח'ר.  לתל  סמוך  האזנה  למתקן 
"לא  הפתק  גם  היה  בבגדיו,  תפורים  שנמצאו 
בגדתי". לפרטים נוספים ראה: מבט מל"מ גיליון 41 

היסטוריה בתמונות, מאת יענקלה מן עמ' 48. 

22 בינואר 1970 | מבצע "רודוס" - הפשיטה 
על האי שדואן, בשנה האחרונה של מלחמת ההתשה. 

לקחת  במטרה  לאי  שהוטס   13 ושייטת  צנחנים  כוח 
שבויים  לשחרור  מיקוח  כקלף  בהם  ולהחזיק  שבויים 

ישראלים, החזיק באי במשך כ-36 שעות. למעלה מ-60 
שבויים מצריים נלקחו במבצע. 

ושמואל  מרזוק  משה  ד"ר   |  1955 בינואר   31
מהרגעים  באחד  להורג  הוצאו  "סוזנה",  רשת  מנהיגי  עזר, 
למוות  נידונו  השניים  הביש".  "עסק  פרשת  של  הטראגיים 

במשפט ראווה בקהיר באשמת ריגול לישראל, לאחר שנתפסו 
)יולי 1954( עם שאר חברי הרשת, יהודים מצריים, שגויסו ע"י 

יחידה 131 באמ"ן למשימות ריגול עבור ישראל. לצידם הועמדו 
לדין והורשעו: ויקטור לוי, רוברט דסה ופיליפ נתנזון, שנידונו למאסר 
עולם ומרסל ניניו, שנידונה למאסר של 15 שנים. הם שוחררו רק לאחר 
והורשעו  לדין  שהועמדו  נוספים,  חברים  שני  הימים.  ששת  מלחמת 
באותו משפט היו מאיר זעפרן ומאיר מיוחס, הם ריצו 7 שנות מאסר. 
הלוחם מאיר בינט ז"ל, שלא היה חבר ברשת,  אך נעצר יחד עם חבריה, 

התאבד )21 דצמבר 1954( בכלא המצרי במהלך החקירה.

לצלילה מעמיקה יותר במנהרת הזמן - היכנסו לביטאון המל"מ גיליון 62

תאריכון היסטורי לחודש ינואר
אירועים | מבצעים | מורשת קרב מנהרת הזמן

אורי אילן כתב ע"י ניקוב דף בספר לא בגדתי

A אניית הנשק קארין

סמל אורי אילן - לוחם ומפקד בגולני

ידיעות אחרונות על "עסק הביש"

מרסל ניניו מאזינה לגזר דינה בבית משפט בקהיר
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בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.intelligence.org.il

תודותינו 
לשמעון אביבי ראש ועדת קרנות ההנצחה, לאבנר א', לניצה אלינוב 
רכזת חיד"ה, לדני אשר ראש ועדת מורשת מודיעין השדה, לאיתן 
גלזר, למישל דגן- בינט, לגדי זהר ראש ועדת מורשת ותכנים, לנטע 
זיו-אב מזכירת העמותה, ליענק'לה מן אוצר היסטוריה מודיעינית 
בתמונות במל"מ, לאפרים לפיד,  לסא"ל גדעון מיטשניק, לשוניה 
פכט מש.מ.2, לסטלה שדות, לנעם שפירא מנכ"ל 'אגמון' על הסיוע 

בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו. 

* מ " ל מ ב ם  י ע ו ר י א
ם כ נ מ ו י ב ו  נ י י ר ש

יום שלישי ה-21 בפברואר 2012:  0
מר שאול מנשה ירצה בנושא:  

ההסתה הערבית נגד ישראל - הגורמים והסיבות   
יום שלישי ה-27 במרץ 2012:  0

יוצא שב"כ ירצה בנושא:  
סיכול ריגול  

 *האירועים מיועדים לחברי/חברות העמותה בלבד.
 כל האירועים יתקיימו באתר ההנצחה )אלא אם מצוין אחרת(.

ההשתתפות רק על-פי הרשמה בדוא"ל או טלפונית מראש 
 )03-5497019 שלוחה 5(, החל משבועיים לפני כל אירוע.
 הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ.

ההתכנסות לכל האירועים בפינת "קפה ומאפה" בשעה 19:00 
והאירועים יחלו ב-19:30.

איגרת המידע של המל"מ מופצת אחת לחודש באינטרנט. נשמח 
לקבל מכם התייחסויות, תגובות, בקשות ומשוב - היו חברים פעילים!

שמרו על קשר - הצטרפו אלינו ושלחו את כתובת הדואר האלקטרוני 
 newsmlm@intelligence.org.il :שלכם

תודה,
יוכי ארליך, עורכת "רואים מל"מ" וחברת הנהלת המרכז 
y-erlich@bezeqint.net

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

בקרוב!!! גיליון מבט מל"מ מס' 62:
הנושא המרכזי: 20 שנה למלחמת המפרץ הראשונה.

ריאיון הגיליון יהיה עם ד"ר נחמן טל, סגן ר' השב"כ לשעבר.

כמו כן, יופיעו: אבינעם עידן על המלחמה בגיאורגיה 0 ראובן 
ברקו על הפונדמנטאליזם האסלאמי 0 יוסי ארגמן על איש 
המודיעין ישראל עמיר 0 נחיק נבות על  שדה הקרב החדש 

והמודיעין 0 קובי סגל על המודיעין בתורה.

שלום לחברותינו ולחברינו!
ישמח  אותו  המקצועי-אישי,  בזיכרונו  מיוחד  משהו  אין  למי 
בעבר  מקצועית  התנסות  פרי  אישי,  סיפור  חברים?  עם  לחלק 
שלך, בשירות המודיעיני.... ואז אנו חושבים: "את מי זה יעניין? 

מה אני מלהג להם???..." 

ואני אומר לכם - מעניין!! 
אחרי שנים כה רבות בשירות, בקשיים, אתגרים ופעמים הצלחות 
- שתפו אותנו!! ציבור קוראי ביטאון המל"מ - 'מבט מל"מ' - ישמחו 

להתרגש עמכם, לצחוק, להזיל דמעה או אף ללמוד משהו...
למוצר  ולעבדם  דברים  לנסח  כתיבה,  כלי  ליטול  מחייב  זה  נכון, 
יצירתי  כשרון  וקצת  העזה.  אומץ....]?[...  רצון....  וקריא.  איכותי 

בניסוח בכתב. 
מצידנו - נרתם לסייע: עריכה לשונית, עיבוד והשבחה... גם לגורמי 
בטחון המידע יועבר החומר, שמא יש בו "סודות", רחמנא ליצלן...

אז מה? תעז? תעזי?? תשתפו אותנו בסיפורכם האישי, מפעם?? 
אולי  או  בחיוך,  או  בדמע  אליכם  שנצטרף  ממנו,  שנלמד  משהו 
בשניהם?! אל תאמר "אולי מחר".... כתוב עתה. העבר למל"מ, עבור 
מערכת 'מבט מל"מ' ונשמח לשקול, באהדה רבה, פרסום על גבי 

כתב העת שלנו. נתכבד ביצירתך!! 
תודה, 
רון כתרי, העורך האחראי
 מבט מל"מ, כתב עת לענייני מודיעין וביטחון
מבית המרכז למורשת המודיעין

 ביום שלישי, כ"ט בטבת, 24 בינואר 2012, 
יתקיים טקס הסרת הלוט וחנוכת האנדרטה

לזכרו של אלי כהן הי"ד 
"האיש שלנו בדמשק"

האירוע יתקיים במעמד ראש עיריית נצרת 
עילית, מר שמעון גפסו; ראש המוסד לשעבר 

ויו"ר המל"מ, מר אפרים הלוי; תורם האנדרטה, 
מר אבשלום נוריאל; גב' נדיה כהן ובני משפחה.
הסעות מהמרכז תצאנה מהמל"מ בגלילות בשעה 08:30. הרשמה להסעות: 

בדוא"ל mlm@intelligence.org.il או טלפונית: 03-5497019 )5#(.
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