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משולחן המנכ"ל
תא"ל )מיל'( דוד צור

בימים אלה עדיין נמשכת ה"טלטלה" 
בחלק ממדינות המזה"ת. במצרים שנה 
מובארכ  הנשיא  של  סילוקו  לאחר 
בעיצומו.  הבחירות  תהליך  נמצא 
כאשר  הסתיימו  לפרלמנט  הבחירות 
לראשונה  רוב  יש  לאיסלאמיסטים 
לנשיאות  לבחירות  מצפים  וכולם  זה  במוסד 
שייערכו ביוני. הממשל המרכזי עדיין חלש ולככר 

תחריר יש מה לומר. 
באנשי  יום  מדי  הורג  הנחלש  הממשל  בסוריה 
הבינ"ל  הקהילה  וכעת  ובאזרחים,  האופוזיציה 
ממשי  יותר  באופן  להתערב  החליטה  והערבית 
בנושא  גוברת  מתיחות  לצד  זה  כל  בנעשה. 

הגרעין האירני.
עפ"י  החדשה  העבודה  שנת  החלה  במל"מ 
ההנצחה  בנושאי  ונעסוק  נמשיך  התוכנית. 
אינטרנט  אתר  לאויר  יעלה  בקרוב  והמורשת. 
את   - אלה  נושאים  שיכלול  העמותה  של  חדש 
חללי הקהילה, תכניות ימי החוויה לנוער, בטאוני 

המל"מ ופרסומיו, פורום לחברי העמותה ועוד.
אנו עוסקים בדרכים למימוש כיוונים חדשים עפ"י 

המלצות ועדת 2020 שהוגשו לוועד המנהל.
השנתית  הפעילות  תכנית  גם  הופצה  לאחרונה, 
בה  לקחת  מוזמנים  הנכם  חבצלת.  מועדון  של 
השקות  מספר  ובהן  נוספות  פעילויות  חלק. 
ספרים מתוכננות לחודש הקרוב, רשימה מופיעה 

בתחתית גיליון זה.
תשומת לב לפרסומיו האחרונים של מרכז המידע 
למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית. בקרוב גם 
שם יעלה אתר אינטרנט חדש ויתווסף אתר בשפה 

הספרדית לשבע השפות בהן מתפרסם אתר זה.
בסוף שנה זו תיערכנה בחירות לוועד המנהל של 
יפורסמו  ולועדת הביקורת, פרטים  ליו"ר  המל"מ, 

בהמשך.
עבודתם  על  למתנדבים  להודות  הזדמנות  זו 
להצטרף  שוב  לכם  קורא  אני  המל"מ.  ולצוות 

לפעילות הברוכה של מקום זה. 

על משמר המורשת וההנצחה

האנדרטה לזכרו של אלי כהן הי"ד 
נחנכה מחדש בנצרת עילית

האנדרטה ע"ש לוחם המוסד אלי כהן הי"ד, שנפל על 
משמרתו בדמשק בשנת 1965, נחנכה מחדש בטקס רשמי 
בעיר נצרת עילית בכ"ט בטבת תשע"ב )24 בינואר 2012(. 

מספר  לפני  הוצבה  האנדרטה 
עתה  בעיר.  הכיכרות  באחת  שנים 
חדש  ולוח  האנדרטה  שופצה 
נחקקו  עליו  אשר  עליה,  הונח 
הכיכר  כהן.  אלי  של  לזכרו  דברים 
לתרומתו  הודות  שופצו  והאנדרטה 
נוריאל.  עמנואל  מר  של  הנדיבה 
במקום  שהתקיים  הרשמי  בטקס 
נכחו האלמנה הגב’ נדיה כהן, אחיו 
נוספים,  משפחה  ובני  כהן  אברהם 

חברים ועמיתים גמלאי המוסד, נציגי הנהלת המל"מ, היו"ר מר אפרים הלוי והמנכ"ל תא"ל 
)מיל'( דוד צור. פרנסי העיר בראשות ראש העיר נצרת עילית מר שמעון גפסו, הרב הראשי 
יצחק  וכבוד הרב  ישעיהו הרצל, מנכ"ל העירייה מר אמיר אורן  לנצרת עילית כבוד הרב 
הי"ד. בטקס  כהן  מורשתו של אלי  ולזכר  לזכרו  דברים  נשאו  גרוסמן ממגדל העמק  דוד 

השתתפו גם תלמידי בתי ספר תיכון מהעיר, קבוצת חיילים מבה"ד 15 ותושבי המקום.   
ושמעו  העירוני  המתנ"ס  באולם  המשתתפים  התכנסו  הטקס  המשך בעמוד 2בתום 

בני נוער מתנועת “יהודה הצעיר” מארה”ב ומבריטניה בביקור במל”מ במסגרת “ימי חוויה מודיעינית לנוער”
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טקס הסרת הלוט מהאנדרטה. צילום: ישראל פרץ/עיתון עיריית נצרת עילית
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המשך מעמוד 1

"והגדת  לבנך"
חמישים ושבע שנים להוצאתם להורג של 'קדושי קהיר' 

בקור עז ובגשם חודר הצטופפו בח' בשבט תשע"ב )1 בפברואר 
2012( כמאה וחמישים בני נוער ובני משפחה במרומי בית הקברות 
הצבאי בהר הרצל בירושלים סביב קבריהם של סא"ל שמואל עזר 
וסא"ל ד"ר משה מרזוק הי"ד שהוצאו להורג בקהיר ב-31 בינואר 
הרשת,  חברי  שאר  עם   )1954 )יולי  שנלכדו  לאחר  זאת,   .1955
יהודים מצריים שגויסו ע"י יחידה 131 באמ"ן למשימות ריגול עבור 

ישראל )'מבצע סוזאנה' או 'עסק הביש'(. 
בני הנוער שהשתתפו באירוע הם תלמידים מבית הספר 'הריאלי' 
פרת'  'עין  ממדרשת  באדרת,  צבאית  הקדם  המכינה  מן  בחיפה, 
באלון, ומבתי הספר בויאר, הימלפרב, הרטמן בנים ופלך בירושלים. 
לפני האזכרה נשאו דברים סא"ל )מיל'( פרופ' נֵַחם אילן ראש הקרן 
להנצחת קדושי קהיר במל"מ; עובדיה דנון, איש המוסד לעלייה ב' 
באלכסנדריה בראשית שנות החמישים אשר גייס את עזר למחתרת; 
ועופר ענבי, לשעבר קצין ביחידה 8200. הגב' יפה שושנה, אחותו 
של שמואל עזר וד"ר יוסף מרזוק, אחיו של משה מרזוק ועובדיה 

דנון שוחחו עם בני הנוער שהאזינו לדבריהם בסקרנות רבה. 

לקחי 'מבצע סוזאנה' והנצחת קדושי קהיר 
גם בבי"ס 'הריאלי' בחיפה

צעד ראשון בסדרת פעולות חינוכיות משותפות לקרן להנצחת קדושי קהיר של המל"מ 
וסא"ל  זכרם של קדושי קהיר סא"ל משה מרזוק  'הריאלי' בחיפה להנצחת  ולבית הספר 
לאחר  בנפשו  יד  ששלח  המוסד,  לוחם  ז"ל  בינט  )מקס(  מאיר  וסא"ל  הי"ד,  עזר  שמואל 
שנתפס ועונה קשות בכלא המצרי, אף שלא היה קשור ל'מבצע סוזאנה', התקיים ביום שני, 

ז' בטבת תשע"ב )2 בינואר 2012(. 
פרופ' נֵַחם אילן, ראש הקרן להנצחת קדושי קהיר במל"מ, סקר את תולדות מצרים ויהודיה 

בעת החדשה, ועופר ענבי הרצה על לקחי הפרשה ומשמעותם אז והיום. 
בין  בו,  והשתתפו  'הריאלי',  בביה"ס  בנוכחות תלמידי המגמה המזרחנית  האירוע התקיים 
השאר: מאיר זפרן מאסירי 'הפרשה', אשר הציג את רישומיו על זיכרונותיו מן הכלא המצרי 
בספרייה של ביה"ס; דינה ברכה, הייתה אסירת ציון במצרים ב - 1948 ששהתה בכלא שנה 
וחצי בשל פעילותה הציונית; ובעלה אליהו ברכה שליח המוסד למצרים ב-1949; נצ"ם אלה 
שושנה אחייניתו של שמואל עזר, הקרויה על שמו; ד"ר יוסף מרזוק אחיו של משה מרזוק; 

וד"ר שמעון אביבי, ראש ועדת קרנות ההנצחה במל"מ.  

דברים אודות  אלי כהן האיש ותרומתו הייחודית והמשמעותית לביטחונה של מדינת ישראל. 
הרעיה  הגברת נדיה כהן, הביעה שוב את התקווה להעלות את עצמותיו לארץ. מר אפרים הלוי 
יו"ר המל"מ, בעבר ראש המוסד, העלה על נס את פועלו של אלי כהן והדגיש כי לוחם היה. ראש 
העיר מר גפסו, הדגיש את החשיבות שבהנחלת מורשתו של אלי כהן לדור הבא של תלמידים 

ושל צעירים שלא חיו באותה תקופה. 
אלי כהן ז"ל, 1964

האזכרה ל'קדושי קהיר' בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים
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קהילת המודיעין מצדיעה ליוסף באו 
באמצע ינואר 2012, למרות הקור העז ששרר באותו ערב, אודיטוריום המל"מ היה מלא באורחים שרובם אנשי קהילת 

המודיעין, אנשי חינוך וחיילים שבאו כדי להצדיע לאחד החיילים השקטים של חיל המודיעין: יוסף באו הגרפיקאי, הצייר, 
חלוץ האנימציה, הסופר והמשורר, שבמקביל לאמנותו עסק גם בזיוף תעודות לצורך פעולות מודיעין והצלה.

את הכנס, הנחה באהבה גדולה הסופר ישראל ויסלר )פוצ'ו(. פתח מנכ"ל המל"מ 
דוד צור, שסיפר על יוסף איש אשכולות, רב פעלים שהתחיל דרכו בחיל המודיעין 
ביחידה הטכנולוגית ואח"כ עבר למוסד. אחריו סיפר מר רפי איתן, על חוש ההומור 
הבלתי נדלה שהיה ליוסף באו. איתן תיאר את  עזרתו המופלאה לפעילות המוסד: 
וטכנולוגיה שמייצרים  יש מחשבים  יותר, אבל  אומנם התעודות מתוחכמות  "היום 
האותיות  את  חיפשו  ביד,  הדרכונים  את  כרכו  אז  הזיוף.  על  שמקלות  מערכות 
המתאימות. הייתי מתפעל כיצד יושב אדם ומצייר אותיות וכאשר המלאכה הייתה 
מסתיימת - היה נראה שמכונה עשתה זאת. נזכור אותו בתור אחד מעמודי התווך 

של התשתית של מורשת המודיעין".
"..יוסף באו, לא רק  אריה ברנע, דיבר בשבחו של באו מנקודת מבטו כאיש חינוך: 
ניצל אלא הציל. דרך זיוף תעודות ובדרכים אחרות הציל נפשות. העובדה שהוא לא 
דיבר על זה, גם זה חלק מאישיותו הצנועה... באו היה מופת של ברק, יצירה והומור. 

מופת של נפש שאינה נכנעת לעולם". 
אחריו נשאו דברים כתבת התרבות של קול ישראל מירי קרימינולובסקי, שציינה כי 
באו הצליח להביא בשורה חדשה בקו  פשוט אומנם, אך מתוך מודעות וקשר תמידי 

לקורה בעולם האמנות סביבו, תוך כדי שמירה על קולו הייחודי. 
הגברת לילי הבר, יושבת ראש ארגון יוצאי פולין, דיברה על מהות הגיבור בשואה 
והלשונאית רויטל בלישניקוב, הבליטה את אהבתו הגדולה של באו לשפה העברית, 
באו  האותיות שהביא  כתיבת  מילה". את אמנות  "ברית  בספרו  לביטוי  כפי שבאה 
העברית  של  יופייה  את  והעביר  הביתה  עימו  לקח  הוא  המודיעין,  בחיל  למלאכה 

לספרים ולאיורים.
בסוף האירוע הופיעו בנותיו של יוסף באו, צלילה והדסה, שסיפרו את ספור חייהם של הוריהן, רבקה ויוסף באו, שחתונתם הסודית הוצגה בסרט 
"רשימת שינדלר". רוחו של יוסף באו חיה וקיימת גם לאחר מותו במוזיאון "בית יוסף באו" ברחוב ברדיצ'בסקי 9 בתל אביב. שווה לבקר! לפרטים: 

www.josephbau.com | 054-4212730-נא לצלצל ל
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כנס הרצליה 2012: מה נשתנה בנושא 
התגרענותה של איראן והטלטלה האזורית  

היהודי  הפלפול  מסורת  כמיטב  בישראל,  החברה  מייצרת  האחרונות  בשנים 
וחוכמת ה"הפוך והפוך בה", כנסים לאין מספר. הם מציעים "סיעור מוחות" בניצוח 
מומחים מהארץ ומחו"ל בענייני השעה, ועצם קיומם מעיד אולי על חוסנה של 
לכנס  ואולם,  דעות.  ומחילוקי  מביקורת  להיבנות  ואף  להכיל  ויכולתה  החברה 
הרצליה מעמד מיוחד. כאלפיים איש ואישה מהארץ ומחו"ל, מתחומי הממשל 
מהממסד  ורבים  האקדמיה  התקשורת,  העסקים,  ועולם  הכלכלה  והפוליטיקה, 
והמודיעיני בישראל גדשו את האולמות בכנס הרצליה ה-12. הכנס  הביטחוני 
למדיניות  המכון  ע"י   )2012 )ינואר  הבינתחומי  במרכז  השנה  גם  התקיים 

ואסטרטגיה, ובראשו עומד אלוף )מיל'( דני רוטשילד. 
מרבית בכירי הצמרת הביטחונית-מדינית של ישראל פקדו את הכנס, למעט ראש 
הממשלה נתניהו: שר הביטחון ברק, השר לעניינים אסטרטגיים יעלון, הרמטכ"ל 
להתקדמות  בהרחבה  התייחסו  כולם  כוכבי.  אלוף  אמ"ן  וראש  גנץ,  אלוף  רב 
תוכנית הגרעין האיראנית וכיצד ניתן וצריך להתמודד עם הסוגיה. ברק הציג קו 
"היום, בניגוד לעבר, אין לעולם ספק שתוכנית הגרעין הצבאית  תקיף באמרו: 
מתקרבת בהתמדה לבשלות, ועומדת להיכנס למרחב החסינות שממנו והלאה 

יוכל המשטר האיראני לפעול להשלמת התוכנית ללא הפרעה אפקטיבית ובעיתוי הנוח לו. היום בניגוד לעבר קיימת הבנה עולמית נרחבת כי אם 
הסנקציות לא ישיגו את התוצאה המיוחלת ..יהיה צורך לשקול פעולה". 

עניין מיוחד עוררו דבריו של ראש אמ"ן אלוף כוכבי שאמר שייצור 
אלא  יכולות  בהשגת  יותר  תלוי  אינו  כמעט  באיראן  גרעיני  נשק 
בקבלת החלטות של המנהיג הרוחני חמנאי. לדבריו: "אם חמנאי ייתן 
שהדבר  מעריכים  אנחנו  ראשון,  גרעיני  נפץ  מתקן  להשיג  הנחייה 
ייקח כשנה. אם הוא ייתן הנחייה לתרגם את היכולת הזו גם לראש 

נפץ גרעיני, הדבר ייקח להערכתנו שנה או שנתיים נוספות". 
ואלה  ומתחזקים  הולכים  ללחצים  נתונה  איראן  כי  העריך,  כוכבי 
במידה  יעילים  אינם  הם  זה  בשלב  אולם,  אותותיהם.  את  נותנים 
שתגרום לשינוי אסטרטגי במדיניות הגרעין של המשטר. עם זאת, 
כוכבי העריך: "ככל שיתעצמו הלחצים הבינלאומיים קיים פוטנציאל 
שהם יגרמו למשטר, החרד קודם כל לשרידותו, לשקול  מחדש את 

עמדותיו". 
את  שסקר  לאחר  האזורית.  לטלטלה  גם  בדבריו  התייחס  כוכבי 
מזרח  בפני  עומדים  "אנחנו  אמ"ן:  בזירה קבע ראש  מאפייני המצב 
תיכון יותר עוין, יותר אסלאמי, יותר רגיש, עם יותר זיקה בין הציבור במדינות השונות, פחות נשלט ע"י המשטרים ופחות נתון להשפעה בינלאומית". 

כוכבי סיכם את דבריו באמרו: "במזרח התיכון שאנו עומדים בפניו ישרור חוסר יציבות קבוע".  

כנס יחידת "חצב" -  סתיו 2012
כנס של יחידת "חצב" לדורותיה ייערך בסתיו 2012. בוגרי היחידה 

anlen@zahav.net.il :המעוניינים להשתתף מוזמנים לשלוח פרטים אל

נשיא איראן אחמדינג'אד בעת ביקור במתקן הגרעיני בנתנז

אלוף אביב כוכבי
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המל"מ - "בית חם" לקהילת המודיעין
הענקת מלגות לימודים מקרן הטכנולוגיה ע"ש דוד ברונשטיין ז"ל

 24( תשע"ב  בטבת  כ"ט  שלישי,  ביום  במל"מ  התכנסו  ברציפות  ה-21  בפעם 
יוצאי  בינואר 2012( אנשי היחידה הטכנולוגית באמ"ן ומפקדיה וחברי עמותת 
קרן  מטעם  לימודים  מלגות  עשרה  ארבע  הוענקו  שבו  לערב  )עמי"ט(  היחידה 
הטכנולוגיה ע"ש דוד ברונשטיין ז"ל לששה חיילים משוחררים ושמונה חיילות 
משוחררות הלומדים לימודים אקדמיים בתחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה. 
הוענקו  ש"ח   6,000  :₪  10,000 בסך-  מלגה  קיבל  המלגות  ממקבלי  אחד  כל 
במעמד הטקס, והיתרה תוענק לכל אחד מהם לאחר השלמת 80 שעות פעילות 

התנדבותית לטובת הקהילה. 
קרן  יו"ר  יובל,  אל"מ  היחידה  מפקד  המלגות  מקבלי  את  ברכו  הטקס  במהלך 
יותם  ולד.  יעקב  )מיל'(  עמי"ט סא"ל  ויו"ר  לוקר,  ירום  )מיל'(  הטכנולוגיה סא"ל 
קולבן אמר מילות תודה מרגשות בשם מקבלי המלגות. המזרחן אלי אבידר, בעבר 
קצין מודיעין, מפעיל סוכנים ביחידה 504 ואיש משרד החוץ, שיתף בהרצאתו 
מפרי ניסיונו העשיר. בשנת 2011 הוציא אבידר לאור את ספרו "התהום" בו הוא 
הרצאתו  נושא   - הערבי"  העולם  ובין  בינינו  מפריד  באמת  "מה  בסוגיה  עוסק 

בערב. להקת "החמניות" הנעימה גם השנה את הערב. הנחה נחום יעקבי, מבוגרי היחידה ויו"ר עמי"ט לשעבר. 
קרן טכנולוגיה ע"ש דוד ברונשטיין מנוהלת ע"י המרכז למורשת המודיעין )מל"מ( במסגרת מפעל קרנות ההנצחה. הקרן מוקדשת לזכרו של דוד 
ברונשטיין ז"ל שהיה מראשוני המהנדסים ביחידה הטכנולוגית. הקרן נתמכת ע"י תרומות של חברות עתירות ידע מייסודם של אנשי היחידה בעבר, 

וכן מתרומות של אנשים פרטיים, חלקם בוגרי היחידה, שנרתמו למטרה נעלה זאת. 

עיטור הנשיא על תרומה יוצאת דופן לחברה 
ולאנושות לג'ודי פלד-קאר

נשיא המדינה יעניק את עיטור הנשיא לששה אישים וארגונים בארץ ובעולם, שתרמו תרומה יוצאת 
סיועה  על  ג'ודי פלד-קאר,  זכויות האדם  פעילת  בין מקבלי הפרס השנה  ולאנושות.  דופן לחברה 
והוצאת צעירים ומשפחות שלמות אל  יהודים מבתי כלא בסוריה  בסתר להצלתם של אלפי 

מחוץ לסוריה במשך למעלה מ-25 שנים.
פלד-קאר, יהודיה מקנדה, שילמה במשך שנים כופר לשלטונות סוריה, על מנת שיאפשרו 
ופעלה  צללים  כאשת  הקלעים  מאחורי  עבדה  היא  המדינה.  מן  יהודים  של  יציאתם  את 
למעלה  של  בחילוצם  פלד-קאר  עזרה  ההערכה,  לפי  חשאיים.  שירותים  כמה  עם  ביד  יד 
מ-3,000 יהודים מסוריה. רבים מהם חיים היום בישראל. הנשיא בחר בפלד-קאר בסיוע ועדה 

שהשתתפו בה נשיא בית המשפט העליון לשעבר שמגר ונשיא המדינה לשעבר נבון.

ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ

קרן ענבר - האירוע השנתי - 12.3.12
האירוע השנתי של "קרן ענבר" ע"ש ענבר עטיה יתקיים ביום שני, 12.3.2012, 

י"ח אדר תשע"ב, בשעה 20:00, באולם קלצ'קין מוזיאון ארץ ישראל, רמת אביב, 
רח' חיים לבנון 2 תל-אביב. התכנסות וכיבוד החל משעה 19:30. בטקס יוענקו 

מלגות עידוד למחקר בתחום הטרור. ההרצאה המרכזית באירוע תינתן ע"י פרופ' 
תא"ל )מיל'( ערן דולב, קצין רפואה ראשי לשעבר.

ג'ודי פלד-קאר

הענקת מלגות מטעם קרן ברונשטיין
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באגמון מרחיבים דעת ומרחיקים למרחב 
0 מסע לבורמה: שתי קבוצות של אגמון ומספר חברים משובל חזרו ממסע משותף בן 10 ימים בבורמה. היה זה מסע אל 'הזמן האבוד' של דרום 
מזרח אסיה: מדינה בעלת עושר תרבותי עצום, נופים קסומים, ועם מסביר פנים ונעים הליכות. הקבוצות זכו להשתתף בטקסים מקומיים רבים, 

ולבוא במגע ישיר עם האוכלוסייה המקומית להעצמת החוויה. 
0 מפגשישי עם דורנר: ביום שישי י"ז בשבט תשע"ב )10 בפברואר 2012( התקיים מפגש חברים עם שופטת ביהמ"ש העליון לשעבר ונשיאת 
מועצת העיתונות דליה דורנר בנושא "התקשורת והביטחון - ניגוד או השלמה". נחום אדמוני, נשיא אגמון וראש המוסד בעבר, פתח את המפגש 
באומרו, כי אין מי שמתאים לעסוק בנושא כמו השופטת: דורנר סיימה את שרותה בצה"ל בדרגת אל"ם, ישבה על כס המשפט ועתה היא נשיאת 
מועצת העיתונות. השופטת פתחה את הרצאתה בציטוט משירו הביקורתי של נתן אלתרמן "על זאת" שנכתב בשנת 1948. השיר כולל ביקורת על 
הרג זקן ואישה בכפר ערבי בידי חייל צה"ל. ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, הורה לדבריה לפרסם את השיר בצה"ל בעצם ימי מלחמת העצמאות. 
איש לא חשב באותה עת להעמיד את אלתרמן לדין על דברי הביקורת שהשמיע. השופטת דורנר הדגישה את הצורך להמשיך לשמור על הבלמים 

והאיזונים המתקיימים כיום בחברה הישראלית ולקיים גם בעתיד עיתונות חופשית וחוקרת מצד אחד וצנזורה צבאית מצד אחר.  
מתאם נושא השבויים  מפגש עם איש המוסד דוד מידן - חברי אגמון נפגשו ביום שלישי כ"א בשבט תשע"ב )14 בפברואר 2012( עם   0
והנעדרים, איש המוסד דוד מידן. מידן סקר את השתלשלות המאבק לשחרורו של גלעד שליט מאז שנחטף ואת המאמצים המודיעיניים והמדיניים 
שנעשו לקדם את המו"מ שהבשיל לעסקה שהביאה לשחרורו ב-18 באוקטובר 2011. אחד הלקחים שהועלו במפגש היה הצורך לשמור על "ראש 

פתוח" לכל רעיון או הצעה שעולים בהקשר זה, לבחון אותה, ולהתקדם בהתאם לתוצאות. היה זה ערב מרתק, עם תובנות חדשות.  

שובל - למי, למי, יש יותר כבוד!
פרס ע"ש יצחק שדה לספרות צבאית לשנת תשע"א הוענק לד"ר יאיר שפיגל, גמלאי השב"כ וחבר שובל, 

על ספרו: "על המשמר - השומר הצעיר במערכות ההגנה והביטחון 1947-1920". 
"ד"ר יאיר שפיגל פורט בספרו בכישרון רב, ביסודיות ובשיטתיות  בנימוקי השופטים נכתב, בין השאר: 
את סבך הדילמות ואת חיבוטיה, החלטותיה וגיבוש דרכה של התנועה בתחום הביטחון לנוכח ההתנגדות 
הערבית האלימה למפעל הציוני... הספר אינו מחמיץ דבר. הוא משרטט בראיה רחבה, בפרטנות ובדייקנות, 
תמונה אמינה של תנועה אידיאליסטית ואוטופית בשאיפותיה, בהתמודדות עם מציאות קשה המאתגרת 

את ערכיה..". הספר יצא לאור בהוצאת כרמל, ירושלים )2010(. 
גמלאי השב"כ, עמיתים בשובל, בולטים בתרומתם המשמעותית לקהילה: טוביה סולמי הוכתר כיקיר 
עירו פתח תקווה לשנת תשע"א, ורון יצחק זכה באות המתנדב המצטיין לשנת תשע"א בעירו חדרה. 

ישר כוח! 

ש.מ.2 מעדכנת ש....
0 "הזנק להיי-טק" - עמותת ש.מ. 2 קיימה ביום שני י"ג בשבט תשע"ב )6 בפברואר 2012( אירוע מורשת, השני 
גדולים  8200 למיצוי איכותי של נפחי מידע  יחידה  "הזנק להיי-טק", שעסק בהתפתחות הטכנולוגית של  בסדרת 
כמו: טלגרפיה, אינטרנט וטלפוניה. אל"מ )מיל'( שפירא הציג את הצורך הסיגינטי, סא"ל )מיל'( אילן הציג את המענה 
הטכנולוגי-מערכתי משנות ה-60 ואילך, מפמ"ר טכני אל"מ ישראל הציג את האתגרים בימינו, ומפקד 8200 תא"ל נדב 

סיכם. להקת מיט"ב הנעימה בשירתה. 
"חברים ברשת" ויצוא בוגרי 8200 למשימות לאומיות בחו"ל - הנהלת ש.מ.2 ציינה בישיבתה האחרונה את מינויו של חבר   0
הנהלת העמותה לתפקיד שגריר ישראל באחת ממדינות חבר העמים ואיחלה לו הצלחה. מינוי זה מצטרף למינויים נוספים של יוצאי ש.מ.2 
וותיקי 'מסרגה', אשר שימשו ומשמשים כנציגים רשמיים של ישראל בעולם: באירופה, בדרום אמריקה, במדינות חבר העמים, בשורות נתיב 

ובסוכנות היהודית. 
0 אזכרה לאל''מ טוביה פיינמן ז"ל - במלאת עשר שנים לפטירתו של אל''מ טוביה פיינמן ז"ל, מי שהקים את 'מסרגה' ושימש גם רמ''ט 

ב-8200, השתתפו חברים בעמותה באזכרה שהתקיימה ביבנה ונשאו דברים לזכרו.
0 "דם חדש" לתחום המורשת וקשרי פנים ב-8200 - היחידה מינתה לאחרונה את רס''ן שלומי ש. ורס''ל עדי ב. לעסוק בתחום 

המורשת וקשרי פנים ביחידה. נאחל להם ולנו הצלחה בתפקידם.

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ
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 'מבצע פינאלה' - אירוע 
הפתיחה של תערוכת המוסד 

בבית התפוצות
למעלה מחמש מאות אורחים 
משתתפי  כל  ביניהם  ומכובדים, 
)מוסד,  המשפחות  ובני  המבצע 
ואחרים(  על'  'אל  אנשי  שב"כ, 
התכנסו ביום חמישי ט"ז תשע"ב 
לאירוע   )2012 בפברואר   9(
של  התפוצות  בבית  הפתיחה 
תערוכת המוסד 'מבצע פינאלה' 
אדולף  של  לכידתו  סיפור   -

אייכמן. 
המוסד  ראשי  היו  האורחים  בין 
יתום,  דני  הלוי,  אפרים  לשעבר 

שבתי שביט ונחום אדמוני, וראש השב"כ לשעבר אברום שלום.
 - יוסי פלד  ריבלין, השר  )רובי(  יו"ר הכנסת ראובן  בטקס נשאו דברים 

יוזם ואוצר  הממונה על ציון אירועי החמישים למשפט אייכמן, מנכ"ל בית התפוצות אבינעם ערמוני, ומי שפיקד על מבצע הלכידה - רפי איתן. 
התערוכה מטעם המוסד הוא אבנר א. בתום האירוע התקיימה ההשקה של בול מיוחד - צדק בירושלים התשכ"א - שהוכן לציון חמישים שנים 

לפתיחת משפטו של אייכמן.
התערוכה כוללת פרטים וגילויים חדשים שנמצאו בארכיון המוסד וגובשו במחקר היסטורי שנעשה לאחרונה. במבואה של בית התפוצות הוקמה 
במה שהוכנה במיוחד לתערוכה ובינה לבין אולם התצוגה הוצבה מכונית פליימוט משנות החמישים, שהשתתפה באחד הסרטים שנעשו על המבצע. 
כמו כן, הוצג דגם מיוחד של מטוס מדגם 'בריטניה' ששימש את חברת 'אל על' במבצע. מולו נישאו דגליהם של השותפים למבצע: המוסד, השב"כ 

וחברת 'אל-על'.
התערוכה תהיה פתוחה לקהל הרחב עד יום הזיכרון לשואה ולגבורה )20 באפריל 2012(. פרטים באתר האינטרנט של בית התפוצות. 

אות 'יקיר אקים ישראל' - לחיילי בסיס אורים 
של חיל המודיעין

במעמד יו"ר הכנסת, ח"כ רובי ריבלין, מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים 
הציבוריים נחום איצקוביץ', יו"ר אקים ישראל, עמי איילון וחיילים וקצינים 
בסיס  לחיילי   2011 לשנת  ישראל'  'יקיר  אות  לאחרונה  הוענק  מחמ"ן, 
לאנשים  המסייע  נגב'  'עלי  במוסד  המשמעותית  התנדבותם  על  אורים 
מפרויקט  מתנדבים  שני  בבסיס  יקלטו  בקרוב  שכלי.  מפיגור  הסובלים 
'שווים במדים'. הפרויקט מאפשר גיוס אנשים עם פיגור לצה"ל והשניים 

מצטרפים לשלושה חיילים שכבר משרתים ב-חמ"ן. 
מר  וחברה  חינוך  מפעלות  מייסדי  הפרס:  את  קיבלו  חמ"ן  חיילי  לצד 
סמי סגול, מר מוישיק תאומים ומר מוטי אוריינשטיין, מתנדבי בית איזי 
שפירא למען אנשים עם צרכים מיוחדים ומר שמואל סמילה, המתנדב 

מזה עשרות שנים באקי"ם. כל הכבוד!

בול מיוחד לציון 50 שנה ל'מבצע פינאלה'

יו"ר המל"מ אפרים הלוי בפתיחת התערוכה

עמי איילון ונחום איצקוביץ' עם חיילי חמ"ן שקבלו את אות 'יקיר אקים ישראל'
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| 'המוסד' הוקם כגוף עצמאי שייעודו פעילות  פברואר 1951 
בחו"ל. בפברואר 1951 הסתיים למעשה תהליך ארגון קהילת המודיעין 
ומאז ועד לימינו שלושת הגופים העיקריים הם: המודיעין של צה"ל 

)מאז דצמבר 1953 אמ"ן(, השב"כ והמוסד.

פברואר 1956 | תוכן נאום סודי של ח'רושצ'וב מנהיג בריה"מ 
'המוסד'  גרייבסקי.  ויקטור  פולני  יהודי ממוצא  בידי  לישראל  הוברח 
העביר את תוכן הנאום ל-CIA ובכך הניח את היסוד ליחסים בין שני 

הגופים ולמוניטין של המודיעין הישראלי.

פברואר 1960 | 'מבצע רותם' - ההפתעה המודיעינית הגדולה 
כוחות  הכניס  המצרי  הצבא  הישראלי.  המודיעין  של  הראשונה 
כך התרעה.  על  בלי שתינתן  דיביזיה משוריינת,  בהם  לסיני,  גדולים 
צה"ל הוריד לדרום את כל המערך הסדיר וגייס מאוחר יותר חטיבת 
חיים  סיגינטי, ראש אמ"ן  בניית מערך התרעה  מילואים. משמעויות: 

הרצוג נאלץ לסיים תפקידו מוקדם מהמתוכנן.

פברואר 1968 | אסירי 'עסק הביש' מוחזרים לישראל בעקבות 
עסקת חילופי שבויים עם מצרים.

בעת  בשוויץ  נעצרו  מוסד  סוכני  שני   |  1998 פברואר   26
שניסו להתקין מכשירי האזנה לתקשורת משרדי חזבאללה בשוויץ.

השב"כ"  "חוק  את  מחוקקת  הכנסת   |  2002 בפברואר   21
הביטחון  שרות  של  וסמכויותיו  תפקידיו  מעמדו,  את  בחוק  המסדיר 

הכללי בישראל.

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

ם י ב ת ו כ ו  נ י א ר ו ק
תוך כדי קריאה של "רואים מל"מ" האחרון, חשבתי לעצמי, איך הדברים היו נראים היום, אם אנשים כמו עוזי יאירי ז"ל, רחבעם זאבי - גנדי 
ז"ל ובמיוחד יצחק רבין ז"ל )שלא רצה להישמע להתרעות השב"כ בכל הקשור לביטחון האישי שלו( היו שומרים על עצמם כנכס לאומי, 
מול אומץ לב אישי, הרגשת שליחות והתעלמות מסכנות. עם כל האומץ האישי והצורך לפעול של עוזי יאירי ז"ל, רחבעם זאבי ויצחק רבין 

ז"ל שלא רצו להישמע להתרעות השב"כ בכל הקשור לביטחון האישי שלהם, אבדן החיים של האנשים הגיבורים הללו היה אבדן לאומי.
לגבי עוזי יאירי ז"ל - הפריצה האישית למלון סבוי, מתוך הרגשת שליחות ואמונה שהוא יוכל להם במו ידיו ובכך התעלם מהסכנה ובמקביל, 
התעלמות מחשיבותו כנכס לאומי - כמפקד סיירת מטכ"ל ושאר מעלותיו, בחשבון עלות/תועלת - האבדן הלאומי היה גדול יותר. אולי כדאי 
לפתוח את הנושא לדיון רחב ולשמוע דעות שונות, כדי להגיע למסקנה - אם בכלל, מה רצוי וממה צריך להיזהר, כדי לשמור על אנשים 

שהם נכס לאומי מול הרצון האישי הפרטי. 
בברכה,
אברהם בן-ארצי

נשיא המדינה זלמן שזר מארח את אסירי פרשת עסק הביש לאחר שחרורם 
מהשבי המצרי. במרכז מרסל ניניו, משמאל ויקטור לוי ורוברט דאסה

וקטור גרייבסקי

האזכרה לעוזי יאירי ז"ל
תתקיים ביום שני י"א באדר תשע"ב, 

5/3/2012  בשעה 16:00, בבית העלמין 
הצבאי בקרית שאול.
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בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.intelligence.org.il

תודותינו 
לשמעון אביבי ראש ועדת קרנות ההנצחה, לאבנר א', לפרופ' נחם 
מ'שובל',  ברק  ליהודה  קהיר',  'קדושי  להנצחת  הקרן  ראש  אילן 
לניצה אלינוב רכזת פרויקט ימי חוויה מודיעינית לנוער, לגדי זהר 
ראש ועדת מורשת ותכנים, לנטע זיו-אב מזכירת העמותה, לנחום 
וטרור  למודיעין  המידע  ממרכז  לביא  לזמירה  מעמי"ט,  יעקבי 
במל"מ, ליענק'לה מן אוצר מאגר תמונות המל"מ, לאפרים לפיד,  
לסא"ל גדעון מיטשניק, לשוניה פכט מש.מ.2  ולנעם 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 חמישי ז' באדר תשע"ב, 1/3/2012  0
טקס מצטייני מערך האוסינט ע"ש מיטל שדות ז"ל   

 "בשבילי שדות"**. 
ההרצאה המרכזית תינתן ע"י ד"ר רז צימט בנושא: 
"האינטרנט במשטר האיראני - בין איום להזדמנות".

יום שני כה באדר תשע"ב, 19/3/2012  0
השקת ספרה של ברטה נעים על לוחם המוסד יעקובה כהן:   

"יעקובה סיפורו של רב המרגלים"**.   
יום רביעי, כ"ז באדר תשע"ב, 21/3/2012  0

אירוע לזכר מאיר עמית ז"ל מטעם הקרן על-שמו במל"מ**.  
יום חמישי, כ"ח באדר תשע"ב, 22/3/2012  0

אירוע השקת "מוכר הסחלב" - ספרו האוטוביוגרפי של לוחם   
המוסד רפי סיטון**.

יום רביעי, ה' בניסן תשע"ב, 28/3/2012  0
ערב לזכרו של חיים הרצוג ז"ל במלאת חמש עשרה   

שנים לפטירתו. רב שיח בנושא: "מלחמת הסייבר - הזירה 
החדשה".  משתתפים: פרופ' אלוף )מיל'( יצחק בן ישראל 

יו"ר המועצה למחקר ופיתוח, יובל דיסקין, ראש השב"כ 
לשעבר ותא"ל נ' ראש תחום הסייבר בצה"ל. מנחה אלוף 

)בדימ'( שלמה גזית**.
יום שלישי ד' בניסן תשע"ב, 27/3/2012  0

במסגרת מועדון חבצלת, יוצא שב"כ ירצה בנושא:    
סיכול ריגול*. 

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

תתאפשר על-פי הרשמה בדוא"ל או טלפונית מראש )03-5497019 
שלוחה 5(, החל משבועיים לפני כל אירוע. ההתכנסות לכל האירועים 

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

**הכניסה לאירוע על פי הזמנה מראש בלבד.

לחודש  אחת  מופצת  המל"מ  של  המידע  אגרת 
ותוסס  חי  אמצעי  לשמש  תכליתה  באינטרנט. 
להעמקת השיח בין המרכז למורשת המודיעין לבין 

חברי הקהילה - פעילים וותיקים גם יחד. 

היו שותפים פעילים - שלחו לנו התייחסויות, תגובות, 
בקשות ומשוב ואנו נעשה מאמץ להיענות.

שלנו  לרשת  נוספים  חברים  של  לצירופם  ועשו  קשר  על  שמרו 
 newsmlm@intelligence.org.il :לכתובת הדוא"ל שלנו

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

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

  הופיע גיליון 62 של ביטאון המל"מ
"מבט מל"מ"

בגיליון 62 של "מבט מל"מ" שראה אור בראשית פברואר:

0 ריאיון עם ד"ר נחמן טל, לשעבר מ"מ ראש השב"כ

0 21 שנים למלחמת המפרץ - ניתוחים היסטוריים מהזירות השונות

0 היום שאחרי "האביב הערבי"

ועוד שפע של כתבות, מאמרי עיון ומדורים.
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