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משולחן המנכ"ל
תא"ל )מיל'( דוד צור

למשפחות ולחברים שלום,
האביב,  בתחילת  נכתב  זה  גיליון 
אנו  ואכן  התחדשות.  המסמל 
עדכני  אינטרנט  באתר  מתחדשים 
המקיף את כלל העשייה של העמותה 
בנושאי  חדשים  ספרים  ובהשקת 
הגיליון.  בהמשך  שמפורט  כפי  שונים  מודיעין 
בחודש  המועד  וימי  החגים  מסמלים  מכל,  יותר 
מעבדות  ישראל  עם  של  יציאתו  את  הקרוב 
והן  העתיק  בזמן  הן  לגאולה,  ומשעבוד  לחירות 
חג  לכך.  הכבד  המחיר  אזכור  תוך  אלה  בזמנים 
יציאת  את  מסמל  החירות  חג  גם  הקרוי  הפסח 
העם מעבדות ארוכה במצרים והתיישבות מחדש 

בארץ ישראל.
יום  את  מציינים  אנו  בניסן  בכ"ז  הפסח  לאחר 
שהיא  שואה  אותה  ולגבורה,  לשואה  הזיכרון 
נרצחו  בו  היהודי,  העם  ימי  בדברי  הגדול  האסון 
הנאצים  בידי  עמנו  מבני  אדם  בני  מיליון   6
ועוזריהם. התופעה המזוויעה של השואה הביאה 
העם  כי  הבינ"ל  הקהילה  בקרב  להכרה  למעשה 
ישראל.  בארץ  משלו  לאומי  לבית  ראוי  היהודי 
ואכן כשבוע לאחר יום הזיכרון לשואה נציין את 
המסמל  ישראל,  למדינת  ה-64  העצמאות  יום 
העם  כמדינתו של  והריבוני  העצמאי  קיומנו  את 
היהודי, מדינה המסוגלת להגן על ריבונות זו בכח 

צבאי משלה.
הזיכרון  יום  ציון  העצמאות  יום  לחגיגת  יקדם 
נפלו  אשר  אלה  אותם  ישראל,  מערכות  לחללי 
במלחמה על הקמת המדינה ובהמשך בהגנה על 
ממלכתי  ההנצחה  כאתר  אנו  וקיומה.  בטחונה 
ובכבוד  בגאווה  נושאים  לחללי קהילת המודיעין 
חללי  והזיכרון של  ההנצחה  במעשה  חלקנו  את 
שאין  המחיר  את  שילמו  אשר  המודיעין  קהילת 
ולשמור  עצמאותנו  את  להשיג  כדי  הימנו  גבוה 
ונעשה  הנופלים  זכר  את  בליבנו  ננצור  עליה. 
ולשימור מורשתם. נאחל  הכל באתר, להנצחתם 

לכולם התחדשות ויצירה עם בוא האביב.
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אתר אינטרנט חדש למל"מ
בשעה טובה הושלמה הקמתו של אתר האינטרנט החדש של אתר ההנצחה והמל"מ במקום 
"המרכז  בחיפוש  )או   www.intelligence.org.il כתובת:  באותה  נותר  האתר  הוותיק.  האתר 
מודיעין,  בנושאי  מאמרים  סרטונים,  וכולל  בתוכן  עשיר  והוא   )Google-ב המודיעין"  למורשת 
תמונות ופרקי מורשת והיסטוריה. במרכז האתר הרשומה - "נר לזכרם", ולצידה פרטי החלל שזה 
יום נפילתו, עפ"י לוח השנה העברי. באתר מונצחים חללי הקהילה המוכרים ע"י המל"מ ומופיעים 
דברים לזכרם הלקוחים מאתר "יזכור" של משהב"ט וחומרים נוספים שנכתבו על-ידי המשפחות 

והחברים ונמצאים במאגר הממוחשב של המל"מ )"לזכר הנופלים" או בתיבת החיפוש(. 

בביטאונים שפרסם  והן  הן במאגר המידע  יכולת חיפוש מתקדמת  האתר מאפשר למשתמש 
המל"מ ב-25 שנותיו )יש לבחור את שדה החיפוש מאגר המידע או ביטאון המל"מ( בשיטה שבה 
כל מילה היא מילת מפתח. מקום מיוחד מוקדש לתכנית "ימי חוויה מודיעינית לנוער", שבמסגרתה 

מארח המל"מ מדי שבוע תלמידי תיכון, בעיקר מהפריפריה, לפרק של מורשת המודיעין. 
האתר ישמש ערוץ תקשורת בין הנהלת העמותה וחבריה. זאת גם באמצעות גישה ל"פורום" 
שם  באמצעות  מראש  ברישום  מותנית  לפורום  כניסה  )"חברים"(.  המל"מ  לחברי  רק  הפתוח 

משתמש וסיסמא אותם אפשר לקבל מנטע מזכירת העמותה. 
האתר הוקם ע"י המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מט"ח( וצוות מתנדבים מחברי המל"מ בראשות גדי 
זהר ראש ועדת מורשת ותכנים. תודה מיוחדת לקרן ההנצחה ע"ש מאיר עמית, לידיד המל"מ מיכאל 

)מיקי( פדרמן ולחוג ידידי המל"מ )חיד"ה( על תרומתם הנדיבה. הינכם מוזמנים לגלוש וליהנות.
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ספר המודיעין באנגלית יצא לעולם
 שנתיים לאחר הופעת הספר "מלאכת מחשבת" על המודיעין הישראלי הושק הספר:

Israel's Silent Defender: An Inside look at Sixty Years of Israeli Intelligence

ספר ראשון מסוגו באנגלית בהוצאת המרכז למורשת המודיעין )מל"מ( והוצאת "גפן" ירושלים. הספר הוא 
קובץ מאמרים בעריכת תא"ל )מיל'( עמוס גלבוע ותא"ל )מיל'( אפרים לפיד והוא עוסק בנושאים העיקריים 
של המודיעין בישראל, כתובים על ידי בני סמכא בישראל - מי שעסקו שנים רבות בתחומי המחקר, האיסוף, 
מודיעין השדה, מודיעין אוויר, מודיעין ים, שב"כ, מוסד ועוד. עורכת המשנה - יוכי ארליך. דברי ההקדמה לספר 

נכתבו ע"י שלושת ראשי השירותים שסיימו לאחרונה את תפקידם: עמוס ידלין, מאיר דגן ויובל דיסקין. 
שר הביטחון אהוד ברק כתב בדברי הפתיחה לספר: " ספר זה אשר נכתב כולו ע"י אנשי המודיעין המקצועיים 
והמנוסים הוא מתנה חשובה לשותפים לישראל במאבק המתמשך למניעת מלחמה וטרור ולקידום אפשרויות 

שלום באזור ובעולם". 
נספחים  בנוכחות עשרות   2012 29 בפברואר  ו' באדר תשע"ב,  רביעי  ביום  אירוע ההשקה התקיים במל"מ 

צבאיים זרים המשרתים בארץ, חברי הנהלת המל"מ, כותבי המאמרים ואורחים. הדובר המרכזי באירוע היה אלוף אלי )צ'ייני( מרום , מפקד חיל הים 
לשעבר, אשר הציג לנוכחים בצורה מרתקת את מבצע התפיסה של הספינה קארין A בינואר 2002 שבוצע כתוצאה מהשילוב המוצלח של המודיעין 
למבצע עם יכולת מבצעית מרשימה. עוד נשאו דברים: אפרים הלוי יו"ר המל"מ, יורם ברנע בשם כותבי המאמרים, ואילן גרינפילד מנכ"ל הוצאת 
"גפן". הנחו בעברית ובאנגלית אפרים לפיד וקרן גולד-אניספלד. האירוע במל"מ נתרם על ידי משה )מוזי( ורטהיים שגם תרם בנדיבות להפקת 
 .Israel Defense וכן באתר Nancy Hartevelt Kobrin ובכתבי עת אמריקאיים ע"י Jerusalem Post-הספר. בעקבות פרסום הספר נכתבו ביקורות ב

ניתן לרכוש את הספר במשרדי המל"מ.

 השגריר לבנון באירוע לזכרו של
ברוך כהן ז"ל

יום העיון השנתי ה-15 לזכרו של ברוך כהן ז"ל, איש השב"כ והמוסד שנורה ונהרג במדריד ב-27 בינואר 1973 בידי 
פעיל ארגון "ספטמבר השחור", התקיים בבית הספר 'הריאלי' בחיפה ביום חמישי כ"ח באדר תשע"ב, 22 במרץ 2012. 
האירוע התקיים בשיתוף המל"מ ונטלו בו חלק תלמידי כיתות י' -יא', ממגמת תקשורת ודיפלומטיה ציבורית, וכן בני 
ועדת מורשת  ז"ל, הוגה רעיון המפעל המשותף, שהיה ראש  וחברים לדרך של ברוך כהן ושל רמי שבילי  משפחה 
במל"מ ומבכירי השב"כ. לאחר דברים מפי מנכ"ל בית הספר רון כתרי ומפי נציג הנהלת הקרן לזכר ברוך כהן רפי 
קיטרון, שמעו המשתתפים הרצאה מפי השגריר יצחק לבנון, שגולל חוויות מילדותו בבירות שבלבנון בצד אימו, שולה 

כהן, לוחמת מודיעין ופעילה בהעלאה בסתר של יהודים מסוריה ומלבנון. כן סיפר אודות התקופה בה כיהן כשגריר ישראל בקהיר, ובעיקר על אירועי 
התקופה האחרונה רווית האירועים. את ההרצאה המרגשת של השגריר יצחק לבנון השלים ד"ר נחמן טל, מבכירי השב"כ, שליווה את פעילותה של 
שולה כהן מהצד הישראלי של הגבול הלבנוני במשך תקופה מסוימת, כאשר נמנה על יחידה 154 אליה היה מושאל באותה עת. משתתפי יום העיון 

אף צפו בסרטון על ברוך כהן.

הסייבר במרכז זיכרון להרצוג
2012, ערב  28 במרץ  בניסן תשע"ב,  ה  רביעי,  ביום  במלאת חמש עשרה שנים לפטירתו, התקיים במל"מ 
שהוקדש לזכרו של חיים הרצוג, ראש אמ"ן לשעבר והנשיא השישי למדינת ישראל. במהלך הערב הוקרנו 
למדינה  הרצוג  ותרומתו של  פועלו  את  נס  על  נתניהו, שהעלה  בנימין  מר  ראש הממשלה  ברכה של  דברי 
ולביטחונה. כמו כן, נשאו דברים לזכרו, תא"ל )מיל'( מיכאל )מייק( הרצוג נציג המשפחה, ומר אפרים הלוי 
יו"ר המל"מ ולשעבר ראש המוסד. במהלך הערב התקיים רב-שיח בנושא: מלחמת הסייבר - הזירה החדשה. 
השתתפו פרופ' אלוף )מיל'( יצחק בן ישראל יו"ר המועצה למחקר ופיתוח, יובל דיסקין לשעבר ראש השב"כ, 

ותא"ל נ' ראש תחום הסייבר בצה"ל. הנחה אלוף )בדימ'( שלמה גזית. חיים הרצוג ז"ל

ברוך כהן ז"ל
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מורשתו של מאיר עמית בסביבה 
אסטרטגית חדשה

 92 במלאת  קיימו,  החלל  וחקר  המודיעין  מורשת  להנחלת  )ז"ל(  עמית  מאיר  אלוף  על שם  והקרן  המל"מ 
שנים להולדתו של מאיר עמית שהיה ראש אמ"ן והמוסד וממייסדי המל"מ ונשיאו, ערב עיון לזכרו ביום רביעי 
כ"ז באדר תשע"ב, 21 במרץ 2012. נשאו דברים לזכרו של עמית, מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דוד צור ונציגת 
למחקרי  המכון  וראש  בעבר  אמ"ן  ראש  ידלין  עמוס  )מיל'(  אלוף  הרצו  הערב  בחלק המרכזי של  המשפחה. 
בטחון לאומי )INSS( בהווה על "המודיעין בסביבה אסטרטגית חדשה" ופרופ' אלעאי אלון מומחה לאסלאם 

מאוניברסיטת תל אביב על "השלכות תרבות האסלאם על האיסוף והערכת המודיעין". 
בפתח דבריו, שיבח האלוף ידלין את מורשתו החשובה של מאיר עמית שהיה מעמודי התווך של קהילת המודיעין. 
בהמשך הרצאתו המרתקת, ציין האלוף ידלין כי למרות השינויים הטכנולוגיים המהירים והמשמעותיים שחלו 
לאורך השנים, מבחנו האמיתי של המודיעין נותר בלתי משתנה והוא קשור לערכים מהותיים העומדים במבחן 
הזמן: אתיקה ויושרה, תחקור בלתי פוסק של האמת וצניעות להבחין מהם מרכיבי אי הוודאות של תמונת המודיעין ולהציגם ביושר ובאומץ בפני 
מקבלי ההחלטות. למרות הטראומה של מלחמת יום הכיפורים, ציין האלוף ידלין כי המודיעין חייב להציג בפני מקבלי ההחלטות, לצד תמונה של 

יכולות האויב, גם הערכה מה כוונותיו כדי לספק הערכה והתרעה כוללת, יעילה ואמינה לצרכניו. 
האלוף ידלין סקר את הסביבה האסטרטגית החדשה במזרח התיכון בהקשר האיראני, האיום הא-

סימטרי שהולך וממצה את עצמו )לאור תהליך הפיכתם של ארגוני הטרור, החזבאללה והחמאס, 
לצבאות קונבנציונאליים( המהפכה המתחוללת בעולם הערבי המייצרת אי יציבות שתמשך כנראה 
זמן מה ומחייבת ערנות, ההתפתחויות בהקשר הפלסטיני המחייבות יצירתיות ישראלית במציאת 
כיווני פעולה אפשריים, המלחמה במימד הסייבר )"הטייסים של עולם הסייבר הם אנשי הסיגינט"(, 
וההתמודדות עם מסע הדה-לגיטימציה של ישראל בעולם. האלוף ידלין סיכם את דבריו בהערכה 

כי התקופה הקרובה תהיה מכריעה בחשיבותה לגבי פני העתיד.
החסמים  את  שומעיו  קהל  בפני  להדגים  כדי  הרצאתו  את  לנצל  ביקש  אלון  אלעאי  פרופסור 
התרבותיים המשפיעים על ההבנה ועל השיח - ובעיקר בהיבט השפתי לשוני - בין ישראל לערבים 
מטריצה  הוא  תרבות  המושג  לדבריו,  מו"מ.  לניהול  בהקשר  במיוחד  ביניהם,  הסכסוכים  בניהול 
לרוב התפישות וההתנהגויות של בני התרבות הנדונה, והן כוללות תפישות והתנהגויות הקשורות 
בסכסוכים. כך למשל, קשה להבין את יחסה של תרבות מסוימת לסכסוך ללא היכרות עם מערכות 
המשפט והחינוך הנהוגות בה. הנחת היסוד של פרופ' אלון היא שלשני צדדים בעלי תרבויות שונות 
להתקדמות  כהפרעה  ידו  על  הוגדר  תרבותי"  "חסם  אותו.  לפתור  אינטרס  יש  בסכסוך  הנתונים 
בתהליך ליישוב הסכסוך הנובע מאי-הבנה או אי-ידיעה של תרבות בן השיח או מהיעדר נכונות 
הרגשי  המילון  את  להכיר  מו"מ  בכל  המכרעת  החשיבות  את  הדגיש  אלון  פרופ'  בה.  להתחשב 
הערבי בזהות ובתרבות הערבית. אחדות הלשון היא הביטוי של רגשותיה, תחושותיה, מחשבותיה 
יותר עם הסרת החסמים  ורצונותיה של האישיות הערבית ויש ללמוד אותה כדי להתמודד טוב 

בהבנת של הנושא ונותן מולו אנו מתמודדים.

18 שנים למותו של אהרון יריב
טקס האזכרה השנתי לראש אמ"ן, אלוף אהרון )אהרל'ה( יריב

יתקיים ביום שישי י"ט באייר תשע"ב 11 במאי 2012, בשעה 10:00

בבית העלמין הצבאי קריית שאול.

אלוף מאיר עמית ז"ל

אלוף אהרון יריב ז"ל

אלוף )מיל'( עמוס ידלין )צילום: יעקב סער, לע"מ(
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קרן ענבר ממשיכה בהענקת מלגות ובסיוע 
לחיזוק החוסן החברתי בדרום

ביום שני י"ח באדר תשע"ב, 12 במרץ 2012, התקיים במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, האירוע 
השנתי של טקס הענקת מלגות מטעם "קרן ענבר", ע"ש ענבר עטיה ז"ל, חיילת מודיעין לשעבר 
דיזנגוף סנטר בתל אביב. בפיגוע  1996 בכניסה לקניון  שנרצחה בידי מחבל מתאבד ב-4 במרץ 

נהרגו 13 בני אדם וכ-100 נפצעו. 
מנחה הערב אל"מ )מיל'( שאול שוחט ציין כי לועדת השופטים, שכללה את תא''ל )מיל'( דני הררי 
- יו''ר, ד''ר ענת לפידות-פירילה, אל"מ )מיל'( יונתן לרנר והעיתונאי יוסי מלמן, הוגשו 36 עבודות 
העוסקות בנושאים שונים ומגוונים סביב נושא הטרור. הוצגו העבודות שזיכו את כותביהן במלגות 
וכן נימוקי השופטים. כמו כן, מנכ"ל עמותת נט"ל הגב' אורלי גל ציינה את שתוף הפעולה הפורה 
שמקיימת העמותה בראשה היא עומדת עם "קרן ענבר". העמותה פועלת לחיזוק החוסן החברתי 
המשותפת  הפעילות  על  סיפרה  גל  הגב'  חירום.  במצבי  מענה  ומתן  הכשרה  כולל  והקהילתי, 

החשובה, במיוחד לנוכח האירועים הביטחוניים בדרום ועל סיוע "קרן ענבר" במימון סדנאות בערים שדרות ואופקים. ההרצאה המרכזית במהלך 
הערב ניתנה ע"י תא"ל )מיל'( פרופסור ערן דולב, שהיה בעבר קצין רפואה ראשי. החלק האומנותי של הערב כלל את הזמרת קורין אלאל ואת נגן 

הסקסופון משה ארנון. 
קרן ענבר הוקמה בשנת 1997 ביוזמת המשפחה וחברים והיא מעניקה מידי שנה מלגות לעבודות מחקר בתחום ההתמודדות עם הטרור. בראש 

הקרן עומד אלוף )מיל'( דני רוטשילד. 

בשדות המרחב של המודיעין הגלוי )אוסינט(
מערך האוסינט )חצב לשעבר( נמצא כיום באחת התקופות המרתקות בתולדותיו. הוא 
פלטפורמות  בשלל  הזורם  מידע  התפוצצות  של  בעידן  משימותיו  את  למלא  נדרש 
מיצוי  בתחום  מורכבים  אתגרים  מציבה  מהן  אחת  שכל  באינטרנט,  ואפליקציות 
המידע ועיבודו. לכן, זקוק מערך האוסינט לחיילים ולחיילות מובחרים מתמיד שבחרו 
ליזום, להאמין ולהצליח - חיילים המוכיחים באופן עקבי ורציף תוצאות יוצאות דופן 

בתפוקות שהם מייצרים בתחום אחריותם. 
אלה החיילים שזכו להוקרה על הצטיינותם בטקס השנתי של מערך האוסינט, "בשבילי 
שדות", שהתקיים ביום חמישי ז' באדר תשע"ב, 1 במרץ 2012, במל"מ. מסורת הטקס השנתי נוסדה כזכרון 

לחיילת מיטל שדות ז"ל, שנפלה בעת שירותה הצבאי בחצב ב-27 בפברואר 1992. 
התמקד  השנה  הטקס 
 20 איסופית.  יזמות  בסוגיית 
מצטיינים  וחיילות  חיילים 
בקטגוריית   13 להוקרה:  זכו 

הצטיינות אישית בעבודה השוטפת ו-5 בקטגוריית פרויקטים מצטיינים. 
כמו כן, הוענקה הצטיינות למחלקה מצטיינת ולאע"צ ורס"ם בקטגוריית 
ומפקדים,  קצינים  היחידה,  חיילי  השתתפו  בטקס  אישית.  הצטיינות 

משפחות החיילים המצטיינים ואורחים.
האירוע כלל דברי ברכה של מפקדת ענף במרכז הקומינט סא"ל ר', אשר 
אף סקרה את תרומתה של היחידה בלב העשייה המודיעינית כיום. ד"ר 
רז צימט מהמרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב הרצה על 

הנושא: "המשטר האיראני והאינטרנט בין איום להזדמנות". 
בשם  לזכרה  דברים  נשאה  מיטל,  של  אימא  שדות,  סטלה  הגברת 
המשפחה ואמרה: "טקס זה לחיילים מצטיינים מהווה יד זיכרון ותקווה 
עבורך מיטל, ואנו בני המשפחה, חבריך ומפקדייך שקבענו לנו את דרך המצוינות כמופת, מקווים כי המפעל הזה המתקיים כאן באתר ההנצחה 
הממלכתי מרכז למורשת המודיעין ישמש שנים הרבה אכסניה ומשכן לדיון והעמקה בנושאי המודיעין וימשיך להתוות את דרך המצוינות ללובשי 

המדים בכלל ולחיילי אמ"ן בפרט." 

ענבר עטיה ז"ל

מיטל שדות ז"ל

ד"ר רז צימט בהרצאה במל"מ
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' ת ל צ ב ח ' ן  ו ד ע ו מ

ההסתה הערבית נגד ישראל והמענה
"אושוויץ לא נבנתה מאבנים אלא ממילים" - הרצאתו של שאול מנשה הפרשן לענייני המזרח התיכון 'במועדון חבצלת' במל"מ, ביום 
שלישי כ"ח בשבט תשע"ב, 21 בפברואר 2012, התמקדה בגורמי ההסתה הערבית וסיבותיה: בעידן הטרום אסלאמי כאשר החברה הערבית הייתה 
וה-40 בהשפעה  ה-30  לאורך שנות  המודרני,  בעידן  והתבססותו,  כיבושי האסלאם  דרך תקופת  הג'אהליה(,  )תקופת  מסורתי שבטי  אופי  בעלת 

שהייתה לנאציזם על המשכילים הערביים, ועד ימינו אלה. 
המרצה התייחס בהרחבה למקורותיה האסלאמיים והאנטישמיים של ההסתה הערבית נגד ישראל תוך התבססות על פסוקים מן הקוראן המבטאים 
לדבריו יחס של תיעוב כלפי היהודים. בין הקטעים שציטט מנשה: "הם מבקשים למלא את הארץ שחיתות, אולם אללה אינו אוהב את המשחיתים". 
)סורה 6 פסוק 64(..."הם כפרו באותות של אללה והרגו את הנביאים בלי צדק" )סורה 2 פסוק 61(. "הם מטים אוזן לכסף ומפיקים רווח אסור" )סורה 

5 פסוק 42(. "מצוא תמצא את היהודים איבתם למאמנים גדולה מכל" )סורה 5 פסוק 82(. 
בסיכום דבריו הציג מנשה את המאמצים שמשקיעה ישראל כדי לשכך את ההסתה נגדה. לדבריו, כוחה של ישראל הוא האמצעי היחיד שיבטיח 

את השארתה של ההסתה במצב של "מלל ודיבורים ריקים בחלל". 

המרגלים שבאו מן הכפור

מסכלים פרשיית ריגול 
אבי מושבי, לשעבר סגן ראש האגף לסיכול ריגול וכיום גמלאי שב"כ, ריתק במשך שעתיים רצופות את הקהל הרב שנכח במל"מ, בסיפורה 
של פרשיית ריגול ייחודית וסיכולה על ידי שב"כ בשנת 1973 במסגרת מפגש חברי מועדון 'חבצלת', שהתקיים ביום שלישי ד' בניסן תשע"ב 
לותיקי הארגון כאחת  זכורה  זו  וריגול, אך פרשייה  2012. לאורך השנים חשף השירות פרשיות רבות הקשורות לסיכול טרור  27 במרץ 

הפרשיות המכוננות ביותר. 
מדובר ביורי פיודורוב לינוב, מפעיל סוכנים בלתי-חסוי )אי-ליגל( ואיש מנגנון בק.ג.ב )בדרגה המקבילה לסגן אלוף(, שביקר מספר פעמים 
לינוב, שהופיע בכיסוי של תייר אירופי, הייתה לחדש קשר עם כמה  בישראל ראשית שנות השבעים של המאה העשרים. משימתו של 
סוכנים סובייטים שהוחדרו ארצה, קשר שנותק בעקבות פרוץ מלחמת ששת הימים וניתוק יחסיה הדיפלומטיים של בריה"מ עם לישראל. 
במהלך ביקורו הרביעי הוא נעצר, נחקר, הועמד לדין ונידון ל-18 שנות מאסר בעוון ריגול. כעבור שנה, ב-1974 שוחרר לינוב בעסקת חליפין 

בתמורה לשחרורם של אסירים יהודים מבריה"מ ובנות בריתה.

מהנעשה באגמון
# ערב לזכרו של איסר הראל ז"ל התקיים ביום ה' באדר תשע"ב, 28 בפברואר 2012, בנוכחות ראש המוסד. הערב 
ב'מוסד'. השתתפו מי שעבדו במחיצתו של  בין אגמון למחלקת ההיסטוריה  התקיים במסגרת שיתוף הפעולה 
איסר ותחת פיקודו ב'מוסד' ובשב"כ, והעלו קווים לדמותו ולתרומתו לביטחון המדינה. דברים מרגשים על איסר 
העלו נכדו ונהגו. הדוברים כולם ציינו במיוחד את צניעותו הרבה, דבקותו במשימות שלקח וקיבל, מקצועיותו 
הרבה וחושיו המודיעיניים הבלתי רגילים, נחישותו ויכולת פיקודו שבלטו בכל מהלך שירותו. בערב נכחו לצד בני 

המשפחה גם עשרות מעובדי 'המוסד' וגמלאיו. 
# כמאה מחברי אגמון ביקרו לאחרונה במרכז לתרבות קוצ'ין בנבטים )מדרום לבאר שבע(. כמו כן, נערך במסגרת 

אותו יום סיור בתל- שבע בהדרכת יותם יעקבסון.
# במחצית השנייה של חודש אפריל 2012 תקיים אגמון נופשון בירושלים בו ישתתפו למעלה מ-250 מחבריה. 

הנופשון ימשך 3 ימים ויעמוד בסימן "ירושלים - העיר המקודשת לשלוש הדתות". איסר הראל ז"ל

ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ
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ש.מ.2 מספרת 
# ועדת התוכן של העמותה התניעה את תהליך ההכנה של אירוע מורשה בסדרת 'מפקדים מספרים' שאמור להתקיים 
יציגו מפקדי היחידה בעבר את הדילמות הפיקודיות  2012, במהלכו  6 בספטמבר  י"ט באלול תשע"ב,  ביום חמישי 
והמקצועיות בפניהן עמדו, אירוע מכונן בתקופת כהונתם ואת ה'אני מאמין' שלהם. האירוע יתקיים במתכונת של 

שאלות ותשובות. פרטים יבואו בהמשך.
# הערב השנתי המוקדש לזכרו של תא"ל יואל בן-פורת ז"ל יתקיים בהיכל פו"מ בצה"ל ביום שני כ"ב באייר תשע"ב, 

14 במאי 2012. 
# הכנס השנתי של ש.מ.2 יוקדש השנה לנושא האוסינט )המודיעין הגלוי(. הכנס יתקיים לקראת אוקטובר 2012. ההכנות החלו.

# השנה מציינת 'מסרגה', גוף ייחודי בנוף הסיגינטי, 45 שנים להיווסדה. הוועד הפועל של 'מסרגה', הפועל במסגרת ש.מ. 2, עוסק בגיבוש 
הדרך הנאותה לציון האירוע. יצוין, כי תרומתה של 'מסרגה' תשולב ככל הנראה בסדרת טלוויזיה תיעודית על מלחמת יום הכיפורים שעל 

הכנתה שוקד בימים אלה העיתונאי והפרשן אמיר אורן. 

ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ

"שווים במדים" נפגשו ערב הפסח עם 
הרמטכ"ל וראש אמ"ן

הרמטכ"ל, רב אלוף בני גנץ, נפגש ערב חג הפסח, יום רביעי י"ב ניסן 
תשע"ב, 4 באפריל 2012, יחד עם ראש אמ"ן, אלוף אביב כוכבי, עם חיילים 
במדים",  "שווים  פרויקט  במסגרת  בצה"ל  המשרתים  המודיעין  מחיל 
המשותף לצה"ל, עמותת אקי"ם ומשרד הרווחה. במסגרת הפרויקט מגייס 
צה"ל לשורותיו חיילים בעלי מוגבלות שכלית המסייעים לצה"ל במערכים 
חיילים   5 הפרויקט  במסגרת  כיום  משרתים  המודיעין  בחיל  השונים. 

המשובצים בשלושה בסיסים שונים, ביניהם בבה"ד 15 וביחידה 8200. 
הרמטכ"ל ברך את החיילים וציין כי הוא "מעריך מאוד את המאמץ שהם 
"זוהי  כי  הוסיף  הרמטכ"ל  למדינה".  ולתרום  להתגייס  מנת  על  עושים 

יורחב בעתיד. במפגש נטלו חלק גם מנכ"לית אקי"ם, סיגל פרץ  דוגמה לכולם, שניתן להתגייס למרות הקשיים". הוא הביע תקווה כי הפרויקט 
יהלומי, ומפקדיהם של החיילים. החיילים העניקו לרמטכ"ל ברכה אישית והגדה לפסח, אשר אוירה על ידי אמנים, חניכי אקים. במסגרת פרויקט 

"שווים במדים" משרתים כיום בצה"ל 48 חיילים ובחודש הקרוב עתידים להתגייס 9 חיילים נוספים לפרויקט. 

עמותת מודיעין 10 
בקמפוס בנגב

עמותת מודיעין עשר קיימה בסוף השבוע האחרון של חודש מרץ 
2012 את הקמפוס השנתי שלה והפעם ברמת הנגב. כחמישים חברי 
עמותת  שהקימה  הסטודנטים  בכפר  התארחו  זוגם  ובני  העמותה 
של  התנדבותי  ממפעל  כחלק  שבע  בבאר  העתיקה  בעיר  איילים 
סטודנטים בנגב ובגליל, ביקרו וסיירו בעיר ירוחם וסעדו אצל "נשות 
ירוחם המבשלות". בסופו של יום נטו ללון בבית ההארחה "משאבים" 

במשאבי שדה.
וסיירה  גוריון  בן  דוד  בקבר  החבורה  ביקרה  הקמפוס  בהמשך 
ביקרו  כן  גלילי.  אלון  בהדרכת  עקב  ובעין  צין  בנחל  שטח  ברכבי 
חברי העמותה ביקב ובמכוורת בקדש ברנע, בחוות התבלינים בבאר 

מילכה והתפעלו מהחקלאות ומהעשייה החלוצית ברמת הנגב.

הרמטכ"ל וראש אמ"ן עם אנשי פרויקט "שווים במדים"

חברי עמותת מודיעין 10 מתהלכים בנגב
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מ  " ל מ ב ם  י ר פ ס ת  ו ק ש ה ל  ש ר  י ש ע ל  ו ב י  - ב  י ב א ה א  ו ב ם  ע

מאיר מקס בינט: המרגל שנשכח או הושכח? 
ביום שלישי י"א בניסן תשע"ב, 3 באפריל 2012, התקיימה במל"מ השקה של ספר חדש "המרגל שהושכח" 
המצרי  בכלא  שהתאבד  ז"ל  בינט  )מקס(  מאיר  הישראלי  המודיעין  בלוחם  שעוסק  ובר  שאול  ד"ר  מאת 
בינט  מאיר  טכסט שכתב  עפ"י  צירקל  יהודה  שירה שחיבר  בקטע  נפתח  המרגש  האירוע   .1954 בדצמבר 
והוצגו קטעים מהסרט על אודותיו "המצבה במעלה ההר". יו"ר המל"מ מר אפרים הלוי, ציין את תרומתו של 
מאיר למודיעין הישראלי שהיה בחיתוליו, במכתב שקרא המנכ"ל, דוד צור, שהנחה את הערב. הלוי העלה אף 
על נס את תרומתה של הבת מישל בינט דגן, כחברת הועד המנהל של המל"מ וכמשתתפת קבועה בהצגת 

סיפורו של מאיר בינט לנוער במסגרת תכנית "ימי חוויה מודיעינית לנוער" שמתקיימת במל"מ.
המחבר, ד"ר שאור וובר, סיפר על הקשיים בהם נתקל באיסוף החומרים לספר ותאר את מאיר כקורבן של 
מערכת שכשלה שהוסיפה חטא על פשע בהרחקתו מהתודעה הציבורית בגלל קירבתו לפרשת "עסק הביש". 
אל"מ )מיל'( אורי גורן תאר את פגישתו עם מאיר בינט באיטליה, עת היה חלק מיחידת 'הגדעונים', שניהלה 
את הקשר במבצעי הבריחה והעלייה לאחר מלחמת העולם השנייה. בתו של מאיר מישל, סקרה את פועלו 
הרב של אביה, עוד קודם שנשלח למשימה במצרים ועד יום מותו, ועל תחושותיה הקשות על כך שלא נעשה 
די להנצחתו, והוא נשאר בצל. לדבריה הספר מספר לראשונה את הספור האמיתי על מאיר בינט, תרומתו 

למדינה וגבורתו. 
של  לשכתו  ראש  שימש  מאיר  ונתפס  פעל  שבה  שבתקופה  גזית,  שלמה  )בדימ'(  אלוף  חתם  הערב  את 
הרמטכ"ל משה דיין. "מאיר בינט לא היה מרגל... אלא לוחם מודיעין" אמר האלוף גזית ולכן הוא ראוי למקום של כבוד בפנתיאון של המודיעין 
הישראלי. מאיר היה קורבן של מערכת לא מקצועית שאפיינה את המדינה בשנותיה הראשונות. היו בתקופה הנדונה כישלונות אולם יהיה זה לא 
הוגן לשפוט אותם בעיניים של היום. מערך המודיעין הגיע להישגים עצומים מאז ולקחי נפילתו של מאיר נלמדו ויושמו. למרות שמאיר פעל בתקופה 
שבה המודיעין היה בחיתוליו היו לו הישגים בלתי רגילים בזכות מערכת הקשרים שרקם בצמרת המצרית. האלוף גזית אינו רואה שום הסבר וסיבה 
ראויים להשכחתו של מאיר בינט בהיותו מהמעטים שראויים להיזכר. גזית חתם בקריאה למישהו בצמרת שיעלה את שמו בינט מתהום השכחה. 

חומר נוסף על מאיר )מקס( בינט ראו באתר לזכרו www.meirmaxbineth.org ובאתר החדש של המל"מ. 

רפי סיטון מוכר סחלב ומשתף מניסיונו 
העשיר בתחום היומינט

הביון  בשירות  ומבצעים  אוטוביוגרפיה   - הסחלב  "מוכר  סיטון  רפי  של  החדש  ספרו  השקת 
והמוסד הישראלי" התקיימה במל"מ ביום חמישי כ"ח באדר תשע"ב 22 במרץ 2012. פתח מנכ"ל 
המל"מ דוד צור בדברי ברכה ובמתן סקירה קצרה על המל"מ ועל מדיניותו לעודד השקת ספרים 

חדשים כאשר הם עוסקים בנושאי מודיעין או שנכתבו בידי אנשי קהילת המודיעין.
ראש השב"כ לשעבר, מר יעקב פרי, הביע את הערכתו ותודתו העמוקה לפועלו של רפי שהשלים 
50 שנות עשייה במערכת הביטחון של ישראל. הצטרפו לדבריו, ניצב אורי בר לב, שייסד את 
למנכ"ל  המשנה  וכן  רפי,  של  בסיועו  )"הגדעונים"(  ישראל  משטרת  של  המסתערבים  יחידת 
משה"ח, מר פיני אביבי. לצדם, ובמילים חמות, סיפר ד"ר ראובן ברקו, איש יחידת היומינט באמ"ן, 
- כאשר נפגשו בכביש בירות-דמשק, משם  ובמיוחד  על ההיסטוריה המשותפת שלו עם רפי, 
הוביל אותו רפי לבית הכנסת בבחמדון, והסיוע שקיבל מרפי בעת ששימש יועץ לענייני ערבים 
באזור ירושלים. גם המו"ל, פייר לביא, קצין לשעבר ביחידה 8200 וביחידת הקישור לצבאות זרים, 
הוסיף אנקדוטה קטנה למעמד בהדגישו כי הוצאת ספרו של רפי על ידו מהווה סגירת מעגל 
שהחל לפני עשרים שנה, בפגישה אקראית ביניהם. רפי שיתף את הנוכחים בסיפור חייו ונשא 
דברי שבח והספד לחבריו לדרך שהלכו לעולמם. את הערב חתם רפי במקאמות מרגשות פרי 
עטו אודות "הארץ המשוגעת" בה אנו חיים ושעבורה הקדיש את מירב שנותיו כדי לבצר את 

ביטחונה וקיומה. הספר יצא לאור בהוצאה הירושלמית "לביא פ. אנטרפרייז בע"מ". וניתן לרכוש אותו ישירות באמצעות פנייה להוצאה לאור )פייר 
 )www.laviph.com, info@lavipierre.com ,052-2602084 לביא

רפי סיטון ורעייתו רינה בערב ההשקה במל"מ
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בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.intelligence.org.il

תודותנו לחברים שסייעו בהכנה 
שמעון אביבי, איתן גלזר, זלמן )ז'מקה( גנדלר, גדי זהר, נטע זיו-

אב, יענקל'ה מן, פייר לביא, אפרים לפיד, גדעון מיטשניק, שאול 
מנשה, שוניה פכט, רפי קטרון, סטלה שדות ונעם שפירא.

* 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, 15/5/2012  0
הזירה הפלסטינית אל מול הזירה הבינערבית   

והבינלאומית - אקטואליה ותהליכי יסוד.
מרצה: תא"ל )מיל'( שלום הררי.  

יום רביעי, 27/6/2012  0
מודיעין ועיוותי תפיסה - הפער בין המציאות לבין   
תפיסת המציאות בהערכה הישראלית של כוונות 

מצרים וסוריה ערב מלחמת יוה"כ.
מרצה: סא"ל שרון מאמ"ן  

מגיב: תא"ל )מיל'( אהרון לברן.  

*האירועים מיועדים לחברי/חברות העמותה ולמוזמנים בלבד והם 
יתקיימו באתר ההנצחה לחללי קהילת המודיעין בגלילות. 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.

חברי  בין  באינטרנט  מופצת  המל"מ  המידע של  אגרת 
להרחבת  ותוסס  חי  כלי  לשמש  תכליתה  העמותה. 
השיח בין המל"מ לבין חברי הקהילה, פעילים וותיקים 

גם יחד. 
אתר האינטרנט החדש שעלה לאוויר כולל מאגר ידע 
ייחודי ומרתק על מכלול תחומי העשייה של קהילת המודיעין הישראלית 
אירועים  פעולתה,  דפוסי  ופעילותה,  אחריותה  תחומי  היווסדה,  מאז 
השנה  לוח  על  ואירועים  פרסומים  יסוד,  מונחי  בתולדותיה,  מכוננים 
ואנשיה. האתר כולל מגוון עשיר של כתבות שהוכנו ע"י צוות מקצועי של 
המט"ח ומתנדבים מהמל"מ, סרטונים ערוכים ומותאמים למדיה עדכנית 
ותמונות ממאגר "היסטוריה מודיעינית בתמונות", בניהולו של יענקל'ה מן 

שהקים במל"מ ארכיב תמונות יוצא דופן בראשוניותו. 
בקרו באתר האינטרנט שלנו, הירשמו כחברים ושלחו תגובות, התייחסויות 

 newsmlm@intelligence.org.il  :ומשוב אל
בברכה, יוכי ארליך, עורכת "רואים מל"מ"  
y-erlich@bezeqint.net
 אתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין,
ת"ד 3555 רמת השרון 47143, טל' 03-5497019, פקס 03-5497731

 טקס ההתייחדות הממלכתי
עם זכר חללי קהילת המודיעין הישראלית

 יתקיים באתר ההנצחה
 ביום שלישי, כ"ב בסיון תשע"ב, 12 ביוני 2012.

ההתכנסות החל מהשעה 19:00.

 המעוניינים להשתתף יכולים לפנות למדור נפגעים
 של חיל המודיעין: לירז/שני/אפרת,

בטלפון 03-7609194, לצורך קבלת הזמנה.
הכניסה לטקס תתאפשר בהצגת הזמנה בלבד.

הגלריה העליונה באכסדרת בית 
האופרה - המשכן לאמנויות 

הבמה, שדרות שאול המלך 19 
תל אביב.

 שעות הביקור בתערוכה:
בימי מופעים, כמחצית השעה 

לפני תחילת המופע ועד לסיומו.

תערוכת צילומים זו הינה 
במסגרת "חיילים מצלמים צבא", 
מפעל שהוקם בעקבות נפילתו 

של אמיר קרא בלבנון, והוא 
מתקיים מדי שנתיים.

לילה ראשון בלי אמא
תערוכת צילום

 הפתיחה ביום שישי, 20 באפריל 2012, בשעה 10:00. 
הנעילה ב-31 במאי 2012.

מתגייס חדש במחנה יונה 1.5.1948, 
הצלם: שרשל פראנק )באדיבות לע"מ( 

דבר העורכת

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(8 גיליון 13, ניסן-אייר תשע"ב, מרץ-אפריל 2013

mailto:newsmlm@intelligence.org.il
mailto:newsmlm@intelligence.org.il
http://www.intelligence.org.il
mailto:newsmlm@intelligence.org.il
mailto:y-erlich@bezeqint.net

	Bookmark 1

	next page 2: 
	Button 1: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	prev: 
	 page: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	 page: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	 page: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	 page: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	 page: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	 page: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	 page: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 


	next page: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 



