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האזכרה השנתית לחללי 
קהילת המודיעין באתר 

ההנצחה בגלילות
כמדי  התייחדה  המודיעין  קהילת 
זכר  עם  חמ"ן,  ליום  בסמוך  שנה, 
יקיריה באתר ההנצחה לחללי הקהילה 
בסיוון  כ"ט  שלישי  ביום  בגלילות 
בני  השתתפו   .2012 ביוני   12 תשע"ב, 
לראש  המשנה  השכולות,  המשפחות 
אסטרטגיים  לעניינים  והשר  הממשלה 
אהוד  הביטחון  שר  יעלון,  בוגי  משה 

ברק, הרמטכ"ל רב אלוף בני גנץ, ראש המוסד תמיר פרדו, ראש השב"כ יורם כהן, ראש 
אמ"ן אלוף אביב כוכבי, קצין המודיעין הראשי תא"ל אריאל קארו, קצין האיסוף הקרבי 
ובהווה, ראשי הקהילה וחבריה, מנכ"ל  הראשי תא"ל אלי פולק, קצינים בכירים בעבר 

המל"מ תא"ל )מיל'( דוד צור, הנהלת המל"מ, חברי העמותה, פעילים וותיקים. 
בשם המשפחות השכולות נשאה דברים מרגשים ברוריה, אמו 
בצפון  מבצעית  מפעילות  בשובו  שנפל  )ז"ל(  מירוז  גיא  של 
בשנת 2002: ”...כל שם עולם ומלואו: משפחה, חברים, חלומות 
ותקוות. סיפור של חיים שלמים שנגדעו באבם. אובדנם הוא 
הרבה סיפורים הנשזרים כתפילה חרישית הנאמרת בתאריכים 
רבים של ימות השנה... נסיבות אובדנם שונות. מי במלחמה, מי 
במלחמה בכביש ומי במלחמה שפרטיה לנצח יישארו עלומים. 

עם תום המלחמה שלהם, של הנופלים, נותרנו אנו, עם המלחמה שלנו על החיים, על 
השפיות ועל השגרה... בעין דומעת ובחיבוק חם בשם המשפחות השכולות, אנחנו מודים 
לכם קהילת המודיעין, על חייליה ומפקדיה, לקצינת הנפגעים ולכל צוות אתר ההנצחה 
שמושיטים לנו יד תומכת בכל עת. אנו מוקירים את העידוד והחיזוק ברגעים הקשים 
בדברי  שלנו..אסיים  והכואבים 
בדממה  קול  קל:"  בשינוי  הנביא 
רחל  תמרורים,  בכי  נהי  נשמע, 
להינחם  מאנה  בניה,  על  מבכה 
לא'  )ירמיהו  איננו"  כי  בניה,  על 

יד'(. 
בשם המל"מ הניח זר מר דומיניק 
בחו"ל,  המל"מ  מידידי  בנפורד 
בנו של מקס בנפורד, אשר סייע 
המדינה  של  המודיעין  לשירותי 
שלאחר  באירופה  שבדרך 

מלחמת העולם השנייה. 

סמ"ר גיא מירוז )ז"ל(

דבר העורכת
של  זה  גיליון  פותחים  אנו 
האזכרה  בציון  מל"מ"  "רואים 
הקהילה.  לחללי  השנתית 
ביטוי   מהווה הטקס  כבכל שנה 
של  ולהתחדשותה  להמשכיותה 
השליחות העיקרית של הבית זה 
בין שני תכנים  והמורשת.  הקשר  - ההנצחה 
אלה הוא המגדיר את מי שאנחנו והוא הממצה 

את מחויבותנו. 
במעבר חד: החודש יצא לדרך תהליך הבחירות 
העמותה  תקנון  לפי  המל"מ.  למוסדות 
במהלכן   שנים.    4 מדי  הבחירות  מתקיימות 
או  עצמכם  )את  מועמדים  להציע  תוכלו 
אחרים( לתפקידי היו"ר, חברי הועד המנהל – 
בתוכם נציגי המשפחות השכולות – ראש ועדת 

ביקורת וחבריה. מי שמשתתף משפיע!
במידעון זה תוכלו למצוא כבעבר עדכונים על 
וכן  בעמותות,  הפעילות  על  במל"מ,  הנעשה 
נושאי תוכן הקשורים בסדר היום של קהילת 
המודיעין. בין כל אלה חשוב לקרוא את המסר 
של ראש אמ"ן לשעבר אלוף )מיל'( עמוס ידלין, 
הממליץ  לאומי  בטחון  למחקרי  המכון  ראש 
של  בעיצומו  אסטרטגית",  "סבלנות  לאמץ  
במזרח  שרויים  כבר  אנחנו  שבו  החם  הקיץ 

התיכון.
לאחרונה יצא לאור ביטאון המל"מ, מבט מל"מ,  
המוקדש לציון 30 שנה למלחמת שלום הגליל. 
וסיפורים  הביטאון עשיר בניתוחים, פרשנויות 

אישיים ועוד שפע של כתבות ומאמרים. 
יוכי ארליך

טקס הזכרון לחללי קהילת המודיעין

כנס החברים השנתי
יום שלישי, 4/9/2012

הזמנות תשלחנה לחברי/חברות 
העמותה כחודש לפני האירוע.
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

 תהליך הבחירות למוסדות עמותת המל"מ 
שנת 2012 יוצא לדרך

הוועד המנהל של המל"מ בחר לאחרונה את חברי ועדת הבחירות למוסדות העמותה ובימים אלה יישלחו לבתיהם של חברי העמותה ושל 
בני המשפחות השכולות מכתבים בהם יתבקשו להציע מועמדים )את עצמם או אחרים( למוסדות העמותה: היו"ר, הועד המנהל – בתוכם 
נציגי המשפחות השכולות- ראש ועדת ביקורת וחבריה. תקופת הכהונה של הנבחרים תהיה, לפי תקנון העמותה, ארבע שנים. מועד שיגור 

הצעות המועמדים אל ועדת הבחירות יהיה לא יאוחר מ-1 באוגוסט 2012. מי שמשתתף משפיע!

הטלטלה הערבית והשלכותיה 
על ישראל – תמונת מצב

במשרד  ערבים  לענייני  היועץ  בעבר  הררי,  שלום  )מיל'(  תא"ל  של  במל"מ  הרצאותיו 
הביטחון וכיום עמית במכון למחקר הטרור במרכז הבינתחומי הרצלייה, כבר הפכו במה 
בהרחבה את  הררי סקר הפעם  התיכון.  במזרח  הנעשה  על  ועדכנית  לסקירה מקצועית 
וביהודה  חמא"סתן"  ב"מדינת  בעזה   - אלה  בימים  הפלסטינית  בזירה  המצב  מאפייני 
ושומרון ב"מדינת" הפת"ח, בראשות אבו מאזן. תמונת המצב שהוצגה כללה את הקשיים 
שבהגעה לפיוס פנים פלסטיני, היינו לכינון ממשלת אחדות לאומית, את המצב הכלכלי 
ואת השפעת הטלטלה בעולם הערבי על השיקולים של שני השחקנים הללו  המחמיר, 

בזירה הפלסטינית. 
הררי התייחס לחוסר השקט הפנימי בממלכת ירדן, אשר מקרין אל הגדה המערבית. המשך 
ההפגנות והלחץ על חצר המלוכה לרפורמות משקפים את האתגרים עימם מתמודד המשטר 
בירדן כיום. בנוסף, בחן הררי את  המצב במפרץ הפרסי ובעיקר את פעילות מדינות המפרץ 
לבחריין  סעודיה  בין  "איחוד"  לבצע  הניסיון  כולל  האיראני,  האיום  מול  אל  ה"מלוכניות" 

ומשמעותו. 
הררי הציג באמצעות עזרים ויזואליים את המורכבות של הזהויות ביניהן "נקרע" הערבי הסוני: 
הנאמנות  מול  התחזקות(  במגמת  כיום  )הנמצאת  אחד  מצד  האסלאמית  לאומה  הנאמנות 
לזהות הלאומית הערבית 
ההולכת  הטריטוריאלית 

ונחלשת; לאלה מצטרפים המתחים הקשורים בנאמנויות על בסיס הזהות 
בסיס  על  ונאמנויות  שיעים(  מול  סונים  מוסלמים,  מול  )נוצרים  הדתית 

עדתי, שבטי, חמולתי: ערבים, דרוזים, עלווים, כורדים וכו'.  
וכלי  המדינה  מנגנוני  נחלשים  התיכון  במזרח  שנוצר  החדש  במצב 
ולדת  לחמולתיות  לשבטיות,  הנאמנות  התחזקות  לצד  שלה  השליטה 
את  הסובבות  הלאום  מדינות  את  המאפיין  היציבות  חוסר  האסלאם. 
ישראל מקטין את יכולתן לשלוט ביציבות הפנימית של משטריהן אך בו 
זמנית גם את יכולתן לשמור על המשך השקט היחסי שאפיין את המצב 
לחזק  ישראל  את  מחייבים  אלה  תהליכים  ישראל.  עם  המשותף  בגבולן 

את מערכי השליטה והפיקוח על גבולותיה.

 נשיא מצרים הנבחר מוחמד מורסי על רקע כיכר תחריר
wikipedia | Jonathan Rashad :צילום

wikipedia | shamsnn :הפגנות בסוריה. צילום

הדמוקרטיות הערביות

מזכירה חדשה לעמותת המל"מ
רקפת פאר מונתה החל מ-1 ביולי 2012 לתפקיד המזכירה החדשה של המל"מ. רקפת היא גמלאית צה"ל, שירתה במשך 
25 שנים בתפקידי שלישות ורווחה. בוגרת תואר שני באוניברסיטת בר אילן במנהל חינוכי. רקפת החליפה את נטע זי-אב 

שסיימה למעלה מ-13 שנים של עשייה במל"מ. נאחל לשתיהן הצלחה. 

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(2 גיליון 14, סיוון תשע"ב, יוני 2012

רקפת פאר
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ה  ח צ נ ה ה ו ת  ש ר ו מ ה ר  מ ש מ ל  ע

כ-1,700 בני נוער השתתפו השנה בחוויה 
המודיעינית במל"מ

צוות  גאה  ועשירה,  ענפה  פעילות  שנות  שלוש  בתום 
המתנדבים המקדם את פרויקט ימי חוויה מודיעינית לנוער 
  1700  – כ  רבה.  בהצלחה  תשע"ב  שנת  את  לסכם  במל"מ 
נוער  תלמידים ותלמידות התארחו השנה במל"מ. קבוצות 
בתי  תלמידי  מהפריפריה,  בעיקר  הארץ  רחבי  מכל  הגיעו 
ותלמידי  מחו"ל  נוער  קבוצות  פנימיות,  תיכוניים,  ספר 
מכללות. בראש הפרויקט עומד ראש ועדת מורשת ותכנים 
)מיל'(  סא"ל  אותו  ומרכזת  זהר  גדי  )מיל'(  תא"ל  במל"מ 
ניצה אלינוב, בסיוע של קבוצת מתנדבים מסורים ונאמנים. 
המשובים שהתקבלו שפעו מחמאות ותודות לתכנית, כפי 

מאות  זמן  ובאותו  אישיים,  סיפורים  שומע  במיצג,  וצופה  מרתק  עיון  ביום  כתתי  בני  עם  כאן  יושב  "אני  הביקור:  בתום  התלמידים  אחד  שהעיד 
לוחמים ולוחמות בארץ ובארצות יעד רחוקות עוקבים, מצותתים, אוספים מידע ודואגים לביטחוננו. היום אני מבין מה זאת אומרת פעילות מבצעית 

מודיעינית, ומה משמעות ידיעה "סוכל פיגוע טרור שעמד להתבצע היום בשעות הבוקר באזור הדרום... ". כל הכבוד!!!

קולה של אמא בתמונה

תערוכת הצילום "לילה ראשון בלי אמא" 
לזכרו של סמ"ר אמיר קרא ז"ל 

קיום  מאז  עשרה  השש  השנה  הייתה  זו  אמיר.  בני  של  לזכרו  הצילום  תערוכת  השמינית  בפעם  נערכה  השנה 
תערוכות הצילום, שנערכות מדי שנתיים, במסגרת "חיילים מצלמים צבא". 

התערוכה נועדה מצד אחד להנציח את בני, שאהב לצלם ותיעד כל דבר סביבו ומצד שני הרצון לשמר באופן מכובד 
ובראייה מקצועית את התיעוד של החיילים בני גילו של אמיר המשרתים כיום. לשמחתי, בצומת החשוב הזה פגשתי 

את אל"מ שרגא אלקלעי, שהיה בכיר במוזיאון תל אביב וגייס עבורי את אוצרת הצילום של המוזיאון נילי גורן. 
צלמים  שני  עוד  ורתמה  הפרויקט  לטובת  התגייסה  נילי 
אני  שאיתו  קירשנר,  ומיכה  קופר  רועי  הראשונה,  מהשורה 

נמצאת בקשר עד היום. 
לצה"ל.  הגיוס  בנושא  התערוכה  את  למקד  החלטתי  השנה 
הצילומים  את  תקשורת.  וגם  מאד  רב  קהל  משכה  התערוכה 
לתערוכה בחרה הפעם ועדה בראשות הצלמים אלכס ליבק, שלמה ערד ונועה מלמד. בימים 
 – האופרה  בבית  שנתיים  בעוד  שתתקיים  הבאה,  התערוכה  על  לעבוד  מתחילה  אני  אלה 

המשכן לאמנויות הבמה.
ולסיום, סיפור מרגש שהיה לנו השנה במהלך התערוכה. באחד הצילומים שאספתי מארכיון 
הנפרד  מ"בן  חוץ  המצולמים  לגבי  פרטים  לי  היו  לא   ,1948 משנת  הביטחון  ומערכת  צה"ל 
ואמרו שיש  מאימו". כשבוע אחרי פתיחת התערוכה התקשרו אלי ממשכן לאמנויות הבמה 
כאותו בחור  איתי. מהצד השני שמעתי קול של אדם מבוגר שהזדהה  מישהו הרוצה לדבר 
ברביבאי  אורנה  האלופה  אכ"א,  ראש   כאשר  כשבועיים,  אחרי  מאימו.  נפרד  המצולם  צעיר 
את  לקבל   ,80 בן  הוא  הצעיר שהיום  הבחור   - אלימלך שרר  את  הזמנתי  בתערוכה,  ביקרה 
ברכתה של ראש אכ"א למתגייס "החדש". אלימלך הגיע עם כל משפחתו הרחבה וכולנו מאד 

התרגשנו.
בן נפרד מאימו ב-1948. מהארכיון הציוניסיפורה של הלן – אמו של סמ"ר אמיר קרא ז"ל שנפל בלבנון בשנת 1995. 

בני נוער בחוויה מודיעינית במל"מ

אמיר קרא ז"ל

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(3 גיליון 14, סיוון תשע"ב, יוני 2012
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איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

הלך לעולמו יענקל'ה מן – אוצר הארכיון 
הוויזואלי של המל"מ  

החודש הלך לעולמו חברנו המסור והנאמן יענקל'ה מן, סא"ל לוחם, איש המוסד בעבר ומזה 14 
שנים סמל לכולנו להתנדבות טהורה וייחודית - מי שבנה את מאגר היסטוריה מודיעינית בתמונות 

במל"מ.   
תרומתו של יענקל'ה לביטחון ישראל החלה כבר בנעוריו. בהיותו בן 16 הצטרף לגדוד "מוריה" של 

ה"הגנה" בירושלים והשתתף בקרב ההגנה על היישוב מוצא.
ב-1951 התגייס לצה"ל, עבר קורס קצינים במחנה 80 )פרדס חנה( ונשלח לפקד על משמר עין 
בחטיבת  מ"פ  בתפקיד  והוצב  חי"ר  פלוגות  מפקדי  קורס  עבר  ב-1954  יוטבתה(.  )לימים  ע'דיאן 
בציון  וזכה  שמיר  קיבוץ  ליד  הסורים  מול  אש  תקרית  רבה  בהצלחה  ניהל  זה  בתפקיד  גולני. 
לשבח. בהמשך היה מדריך בבית הספר לקצינים )בה"ד 1(. ב-1956 נפצע קשה בראשו מירי צלף. 

בתעצומות נפש החלים מפציעתו וחזר למעגל העשייה.
לצד המשך שירות מילואים הצטרף יענקל'ה ב-1964 ל'מוסד'. שרת פעמיים כראש שלוחה באמריקה הלטינית ובתפקידי מטה. ב-1982 פרש מן 

"המוסד". בהיותו גמלאי המשיך להתנדב בנושאים שונים בהם תחום הביטחון וקליטת עולים מאתיופיה.
דודו צור מנכ"ל המל"מ ספד לו: "לא לחינם זכית פעמיים להוקרת המל"מ על התנדבותך. פעם בשנת 2003 באות הוקרה שנתי ופעם בעת חגיגת 
2010. זכית להוקרה על היותך "מתנדב מתמיד" לאורך שנים רבות. ב-14  השנים האחרונות התייצבת מדי בוקר במל"מ  חצי יובל למל"מ בשנת 
וביצעת את המשימה אותה נטלת על עצמך- ארגון הארכיון הוויזואלי של קהילת המודיעין - המשקף את ההיסטוריה של קהילת המודיעין ואנשיה 
באופן חזותי. השקעת בכך את נשמתך ואת ניסיונך והעמדת ארכיון מסודר ואפקטיבי אשר נעשים בו שימושים רבים. בין היתר אציין כי בשנת ה-60 
למדינת ישראל, עת הכין חיל המודיעין תערוכה על 60 שנות חיל המודיעין, החומרים אותם אגרת ואצרת היו אבן הראשה של תערוכה זו. אציין גם 

את הפינה הקבועה שלך "היסטוריה מודיעינית בתמונות" אשר הפכה לחלק בלתי נפרד מביטאון העמותה". 
עמלו של יענק'לה הביא לתוצאות מבורכות - יותר מ-5,500 תמונות ומסמכים נאספו עד כה והם שמורים בארכיון העומד לעיון הציבור. חלקם גם 

                   .www.intelligence.org.il עלה לאוויר באתר האינטרנט המחודש של המל"מ
יענקל'ה יחסר לכולנו. תנצ"בה.

ספרנו באנגלית על קהילת המודיעין 
עושה גלים

הספר החדש באנגלית על המודיעין הישראלי:
 Israel's Silent Defender: an Inside look
at Sixty Years of Israeli Intelligence
שיצא לאור בהוצאת המל"מ והוצאת "גפן" ירושלים,  נקלט 
היטב בקהילה המקצועית של אנשי מודיעין ושוחרי דעת על 
ישראל בעולם. העורכים עמוס גלבוע ואפרים לפיד ומנכ"ל 
עותק  ברק  אהוד  הביטחון  לשר  העניקו  צור,  דוד  המל"מ 
שמידט-אינבום,  לדר'  גם  הוענק  הספר  בלשכתו.  מהספר 
Erich Schmidt - Eenboom היסטוריון של המודיעין הגרמני 

לאחר  צור.  דוד  המנכ"ל  ע"י  והתקבל  המל"מ  אורח  שהיה 
ורעייתו  האורח  ביקרו  גלבוע  ועמוס  לפיד  מאפרים  תדרוך 
מאוניברסיטת  שפירא  שלמה  ד"ר  בליווי  הטרור  במוזיאון 
של  הבינלאומית  האגודה  בראש  כיום  העומד  אילן,  בר 

מימין: מנכ"ל המל"מ דוד צור, שר הבטחון אהוד ברק ועורכי הספר עמוס גלבוע ואפרים לפידההיסטוריונים של המודיעין.

יענקל'ה מן ז"ל
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לא רק טלנובלות 

עלה לאוויר אתר 
האינטרנט בספרדית 

של מרכז המידע 
למודיעין ולטרור

אינטרנט בשפה  לאוויר אתר  עלה  חודשים  הכנה של מספר  לאחר 
הספרדית של מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית. האתר 
ערבית  ביניהן  שונות,  בשפות  הקיימים  האתרים  לשבעה  התווסף 
יעד  לקהלי  פרסומיו  את  המידע  מרכז  מפיץ  שבאמצעותם  ופרסית, 
התאפשרה  הספרדית  בשפה  האתר  הקמת  העולם.  ברחבי  מגוונים 
בעקבות מימון של משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ. בסיס הנתונים 

ובתוכם הסקירה על טרור וחתרנות, שמנהלת איראן במדינות  ההתחלתי של האתר החדש כולל כ-20 לקטי מידע, שתורגמו לשפה הספרדית, 
אמריקה הלטינית. המרכז עומד בקשר עם משרד החוץ המסייע לו בהפצת הפרסומים בספרדית באמצעות שגרירויות ישראל באמריקה הלטינית. 

המטרה לסייע למדינת ישראל במלחמה על התודעה בקרב קהל היעד הגדול  דוברי ספרדית.

"סבלנות אסטרטגית" – מרשם של המכון 
למחקרי בטחון לאומי לטלטלה במזה"ת?

המכון למחקרי ביטחון לאומי )INSS( קיים )30-29 במאי 2012( את הכנס הבינלאומי השנתי ה-5 
בנושא: אתגרי הביטחון של המאה ה-21 בחיפוש אחר הזדמנויות בסביבה סוערת. בכנס השתתפו 
בין השאר מומחים וחוקרי המכון, אנשי אקדמיה, צמרת הממסד הביטחוני-צבאי ובכיריה מהארץ 
ומחו"ל, אנשי תקשורת ואחרים. במהלך הכנס נבחנו 5 מכלולים: תקציב הביטחון בעידן של המחאה 
החברתית, ההתקוממות בעולם הערבי ומשמעויותיה, הצורך בפרדיגמות חדשות לקידום השלום עם 
הפלסטינים, ארצות הברית במזרח התיכון, לקראת הבחירות לנשיאות ואחריהן, והאתגר האיראני. 
המכון ביקש ליצור תמונה אחת אינטגרטיבית שתאפשר לקיים שיח פורה ולגבש מה שראש המכון 
ניתן לצפות בהרצאות שניתנו במהלך הכנס  יישומית".  "אקדמיה  ידלין תאר   עמוס  )מיל'(  אלוף 

.www.inss.org.il :באתר האינטרנט של המכון
כדאי לשים לב במיוחד ל-3 מסרים שעלו מדברי הסיכום של ידלין: ההתקוממות בעולם הערבי 
יגבר כוחם  עשויה אולי להתפתח לכיוון חיובי מבחינת ישראל בטווח הארוך. יתכן שמדובר בתהליך שגם אם ימשך זמן רב, בסופו של דבר 
זכויות נשים. לפיכך, כדאי שנאמץ  זכויות אדם,  של הצעירים שיצאו לרחובות במטרה לקדם ערכים שאנו שותפים להם: חופש, דמוקרטיה, 
לנוכח  זאת,  תספיק.  גרעינית  איראן  כלפי  אסטרטגית"  "סבלנות  של  שמדיניות  בטוח  לא  זאת,  לעומת  אסטרטגית";  "סבלנות  של   מדיניות 

חוסר היכולת להכיל את איראן גרעינית וההשפעה שתהיה לכך על המזרח התיכון "אם לא 
עושים את הדבר הנכון בזמן הנכון". ידלין ציין עוד כי: "בעניין זה קיימים הבדלים בינינו לבין 
האמריקאים לגבי העיתוי הנכון, הטריגר הנכון,  ומה לוחות הזמנים"; בעניין הפלסטיני, אמנם 
עיניה  לנגד  ציונית הרואה  גישה  ישראל נאלצת להתמודד עם פרטנר בעייתי. אולם, מתוך 
מה טוב לישראל ומה טוב לעם היהודי, מומלץ כי ישראל היא שתקבע, ללא תלות באחרים, 
מה הגבול שלה בהסדר חד-צדדי מתואם שייקח בחשבון את לקחי העבר. המשך שליטה של 

ישראל בבקעת הירדן ימנע אלפי הטילים תמורת שטחים ויעניק בטחון.   

אלוף )מיל'( עמוס ידלין

כור גרעיני באיראן
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18 שנה למותו של ראש אמ"ן אהרל'ה יריב ז"ל
בבית  2012, התקיימה  במאי   10 באייר תשע"ב,  י"ח  חמישי  ביום 
אהרון  לאלוף  השנתית  האזכרה  שאול  בקריית  הצבאי  העלמין 
 –  1964 בשנים  אמ"ן  ראש  בתפקיד  שכיהן  ז"ל   ) )רבינוביץ  יריב 
1972. מוקירי זכרו שנשאו דברים לזכרו שמו דגש מיוחד על תכונה 
תא"ל  "מענטש".   - אדם  בן  היותו  אהרל'ה,  את  שאפיינה  בולטת 
)מיל'( עמוס גלבוע העומד לסיים בימים אלה כתיבת ביוגרפיה על 
במל"מ,  הפועלת  מורשתו  להנצחת  הקרן  במסגרת  יריב  של  חייו 
צטט דברים שכתב אלי זעירא ליריב  בתקופת מלחמת ההתשה: 

"אהרל'ה היקר
תודה על מכתבך.

לי  היו  שנה.  מ-20  למעלה  היווסדו,  מיום  בצה"ל  נמצא  אני 
בפני  היחידי אשר הביע  וטובים. מכולם אתה  רבים  מפקדים 
מבין  המעטים  אחד  אתה  בעבודה.  ואיכות  הישג  על  הערכה 
כל  ועידוד  יוזמה  של  אווירה  ליצור  יודע  אשר  צה"ל  מפקדי 
פרט לתת את מלוא אונו ומחשבתו לקידום המודיעין של עם 

ישראל.  כל החיל מעריך אותך מאוד, בגלל אלף תכונות טובות, אך בראש ובראשונה הדמות האנושית ביותר בחיל. בצבא זה חזיון. אני 
מאחל לך שגם הרמות שמעליך, צבאיות ופוליטיות כאחד, יכירו אותך ויעריכו אותך כמו פקודיך. שלך אלי." 

סג"מ אביבית בנו ז"ל

טוב שאת ליבנו ידך לוכדת
"טוב שאת ליבנו עוד ידך לוכדת, אל תרחמיהו בעויפו לרוץ, אל תניחי לו שיאפיל בחדר בלי הכוכבים שנשארו 

בחוץ" )נתן אלתרמן(.
ביום השנה ה-11 לפטירתה התקיים ערב לזכרה של סג"מ אביבית בנו ז"ל בספריית הקריאה וההשאלה שהוקמה 
על שמה בבית הספר ע"ש שמעון בן צבי בגבעתיים. נכחו בני משפחה, חברים ומפקדים מיחידת המודיעין בה שרתה 
של  פעילותה  על  דברים  נשאה  ספיר-גונן,  אלה  הספר,  בית  מנהלת   . הכירוה  שלא  ורבים  חברים  המל"מ,  ,נציגי 
הספרייה ויריב פלד  מומחה לענייני צבא, בטחון ואסטרטגיה ישראלית, הרצה  על הנושא "עפ'י פרסומים זרים..." 

- סיפורו של הגרעין הישראלי. 
על  ובפרויקט  במדור  השתלבה  ביחידה,  ומרכזי  מוביל  פיתוח  במדור  הוצבה  אביבית  כי  סיפר  טל  אל"מ  מפקדה, 
הצד הטוב ביותר ועמדה בכל משימותיה בהצלחה רבה תוך גילוי מסירות, מקצועיות, יוזמה והשקעה ללא גבולות. 

"לחריצותה ולכישרונה של אביבית חלק מכריע בהצלחת הפרויקט ובתרומה ישירה לביטחון המדינה". 

למי למי יש יותר כבוד?!
ועדת פעילות חברים  גנדלר, ראש  )ז'מקה(  זלמן  )מיל'(  אל"מ 
וחבר הוועד המנהל במל"מ, קיבל ב-20 ביוני 2012 את אות יקיר 
העיר רמת השרון לשנת 2012 - הוקרה על כך שתרם במעשיו 

תרומה משמעותית לחיי העיר והמדינה.  

מימין: אהרון יריב, אלי זעירא וברקע הרמטכ"ל דוד אלעזר

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(6 גיליון 14, סיוון תשע"ב, יוני 2012

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 

חיד"ה – ידידי המל"מ שחקני חיזוק  
אלינוב  ניצה  של  בריכוזה  )חיד"ה(  המל"מ  ידידי  חוג  של  פעילותו 
היה  ששיאן  משותפות  פעילויות  של  רצף  השנה.  גבוה  להילוך  נכנסה 
התמיכה בפרויקט "ימי חוויה מודיעינית לנוער" וסיוע לבנייתו של אתר 
2012. בראש החוג עומד  אינטרנט חדש למל"מ שעלה לאוויר באפריל 
התעשיין גד פרופר. תכנית הפעילות השנה כללה את הרצאתו של יו"ר 
המל"מ מר אפרים הלוי, ערב התרמה שנתי בתיאטרון הקאמרי )ההצגה 
בבית  ואייל  מירל'ה  'המוסד'  לוחמי  עם  פגישה  העיר"(;  בלב  "האסיר 
משפחת  פרופר; ביקור ב"אל-אופ" בחסותו של מר מיקי פדרמן; משפחת 
לבנון, עד  יצחק  הידידים להרצאתו של מר  חוג  מוזס אירחה את  נופך 
ממהלך  האישי  סיפורו  את  שספר  במצרים,  ישראל  שגריר  לאחרונה 
שטנר  דוד  )מיל'(  סא"ל  ידי  על  מודרך  סיור  נערך  במצרים;  האירועים 
הגבול   - לסוריה  ישראל  בין  הגבול  ביחסי  הקשורות  בסוגיות  שעסק 

סיור חוג הידידים בצפוןהבינלאומי, קווי שביתת הנשק והגבול ב- 4 ביוני 1967.  

ספינת האזנה סובייטית מול חופי ישראל במלחמת ההתשה

יואל בן פורת ז"ל

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

ש.מ.2 מלחשת ש...
מורשת  ערב   ,2012 במאי   14 תשע"ב,  באייר  כ"ב  שני  ביום  קיימה   2 ש.מ.
בן פורת  יואל  שנתי בנושא התרעה במלאת חמש שנים לפטירתו של תא''ל 
ז''ל. פתח את הערב תא"ל )מיל'( אפרים לפיד שהעלה קווים לדמותו של יואל 
למלחמה  ''התרעה  הקובע:   8200 של  דגלה  על  לחרוט  שביקש  הערך  ובמיוחד 

. ' תושמע ברורות ובזמן'
ההרצאה המרכזית במהלך הערב ניתנה ע"י תא"ל )דימ'( אלקנה הרנוף בעבר ראש חטיבת המחקר 
סא''ל  ע"י  הוצג  לימינו  הרלוונטי  האקטואלי  ההיבט  במבחן''.  וטרור  צבאית  ''התרעה  בנושא  באמ"ן, 
ובסוריה בפרט.  ג' בנושא תמורות בהתרעה על רקע הטלטלה בעולם הערבי בכלל )תחרירוקרטיה( 
בערב נטלו חלק בני משפחתו של יואל, עמיתים וממשיכי דרכו, יוצאי היחידה וכן אנשי הסגל הסדיר. 
תא"ל  היחידה  מפקד  ר'.  סא''ל  של  יצירתו  פרי  וירטואלית  ובמסכת  בשירה  הנעים  אט"ל  הווי  צוות 
. הנחה את הערב אל"מ  יישום מורשת העבר  נ' סיכם בהדגישו תובנות עדכניות בעתות אלה ולאור 

)מיל'( יורם סנדר.
אירוע  של  הכנתו  את  מקדמת  העמותה  של  התוכן  ועדת 
מפקדי  במל"מ.  מספרים'  'מפקדים  בסדרת  שני  מורשת 
)מיל'(  ותא"ל  ירדור  ראובן  )מיל'(  תא"ל  בעבר  היחידה 
ואירוע מכונן  יבחנו דילמות פיקודיות ומקצועיות  יאיר כהן 

במהלך תקופת כהונתם.  
יוצא היחידה איש 'מסרגה', הגיע לאחרונה לביקור במשרדי 
הווטרנים של חיילי הצבא האדום במוסקבה, שכמה מהם היו 
מוצבים בין השנים 1974-1968 במזרח התיכון. סגירת מעגל 
משמעותיים  מידע  במקורות  הבחין  כאשר  הייתה  מעניינת 
שגלגל  איך  השנים.  באותן  באזור  לאירועים  ומשלימים 

מסתובב.... 
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מהנעשה ב'אגמון'
מועצת 'אגמון' וועדת הביקורת שלה שנבחרו ביוני 2009 סיימו את תקופת כהונתן. בימים אלה בחרו חברי אגמון את מוסדותיהם ונבחרה מועצה 
חדשה. במועצה החדשה נכנסו 12 חברים חדשים )מתוך 18( ו-3 חברי וועדת ביקורת חדשים )מתוך 3(. נשיא אגמון הודה לוועדת הבחירות על 

עבודתה ואיחל הצלחה למוסדות החדשים שנבחרו. 
מסיכום הקדנציה של המועצה היוצאת עולה, כי במהלכה עסקו מוסדות 'אגמון' במאבק על שמירת זכויות הגמלה של חבריה )מאבק שעדיין לא 
הסתיים( והורחבו פעולות ההתנדבות והרווחה של אנשי הארגון. בתחום פעילות התרבות והפנאי נעשו כ-160 פעילויות. כמו כן, הוקמה בפולין 
אנדרטה לקרבנות "צעדות המוות" שנקברו אלמונים בבתי קברות נוצריים וזוהו בחלקם, ושמם נחרט מחדש על האנדרטה. בנוסף, התקיימו מספר 

טיולים לחו"ל ושופרו דרכי הקשר עם החברים.
ונציגי  יוני יתקיים הכנס השנתי של העמותה שיסכם את שנת הפעילות, בצליל ובאומר. הכנס יתקיים בנוכחות ראשי הארגונים  במהלך חודש 

עמותות הקהילה. התכנית האמנותית תהיה "מחווה לשירי נתן אלתרמן".

"מראית עין" – ב'מוסד'  
האוצר: אבנר א.

התקיימה   צה"ל  לחללי  הזיכרון  ויום  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  אירועי  במסגרת 
ב'מוסד' התערוכה "מראית עין". העבודות לכאורה קישוטיות, ססגוניות, עליזות ומזמינות 
טרגיים  מאירועים  זיכרון  הבזקי  מעין  מגלה שהן  על הפרטים. אלא שהמתבונן  להתענג 

בלתי נשכחים בזיכרון הלאומי. 
דאגה"  וב"בובות  בחרוזים  גם  הכפתורים,  למאות  בנוסף  משתמשת,  רוגל  רחלי  האמנית 
זעירות, שאותן נהוג להניח מתחת לכר כדי להסיר דאגה מלב בעת השינה. המדיום הייחודי 
מביא לגובה העיניים חפץ מוכר, הנחשב פחות ערך אך נושא מטען אישי, רגשי או היסטורי.

כפתור הוא אמצעי זיהוי. הוא מסמל שייכות ומעמד, ויש לו ערך כמשמר זיכרון מאדם יקר, 
מבגד אהוב שהתבלה, ממשחקי הילדות. 

רחלי רוגל הינה קרובת משפחתו של שלום )דני( וייס, איש המוסד שנטל חלק ב"מבצע 
למבצע  הקשר   .1963 בשנת  שרותו  במהלך  ונפטר  אייכמן(,  ללכידת  )המבצע  פינאלה" 
1944" המוצגת  הלכידה ולשלום, שהיה אמן מחונן, מופיע ביצירתה "קריעה - ברגן בלזן 
בתערוכה. מבחינתה, זוהי "סגירת מעגל". שלום )דני( וייס ז"ל מונצח במל"מ, וסיפורו מהווה 

דוגמא ומופת למבקרים באתר.

מהנעשה ב'שובל'
בימים אלו בוחרים גם חברי 'שובל' את מוסדות העמותה: ועד העמותה, ועדת הבחירות, ועדת הביקורת, ונציגי המרחבים. בשנה שעברה הוארכה 
תקופת כהונתם בשנה נוספת, על פי בקשת הגמלאים כדי להמשיך במאבק המשותף עם עמותת 'אגמון', שנועד לשמור על זכויות הגמלאים ולמנוע 

פגיעה בעתיד בחברים הפעילים. 
קבוצה של גמלאים מ'שובל' ו'אגמון' השתלבה השנה בפעילות הסברה בניו יורק ובוושינגטון מטעם משרד ההסברה והתפוצות כחלק מפעילות 
רחבת היקף בעולם, במסגרת פרויקט "הפנים של ישראל". עיקר המסע התמקד בפגישות עם מגוון קהילות יהודיות וסטודנטים באזורים אלה. 

פעילות זו היא חלק מיוזמה משותפת של 'שובל' ו'אגמון' כלפי שר ההסברה והתפוצות מר יולי אדלשטיין. 
לאחרונה התגייסו מספר חברים מ'שובל' להתנדבות ל"קרן שמש". הארגון פועל לסייע ליזמים צעירים בתחילת דרכם להקים עסק ראשון, שמספק 

מקומות תעסוקה להם ולאחרים. 'שובל' ממשיכה זו השנה השנייה בקיום פעילות משותפת עם 'אגמון' גם בתחום התרבותי. 

קריעה: רחלי רוגל. צילום: רן ארדה

קריעה - ברגן בלזן 137X93 ,2009 ,1944 ס"מ
חולצה, טול, כפתורי מעיל, חרוזי זכוכית.

קלמן חיים וייס ניספה במחנה ברגן בלזן ולא זכה לתכריכים, לקריעה 
נכדו  שלבש  השחורה  החולצה  היא  המחנה  ממפת  חלק  ולשבעה. 
אמיר רוגל )וייס( כשישב שבעה על אביו יעקב וייס )בנו של קלמן(. 
אחד מילדיו, שלום )דני( וייס נטל חלק במבצע לכידת אייכמן ב-1960.
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פרס מולדובן
לספרות בנושאי בטחון לשנת 2012

מרכז אריאל לחקר בטחון ותקשורת בבית הספר לתקשורת 
במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון שמח להודיע על פתיחת 

מועד הגשת ספרים לפרס מולדובן לספרות ביטחונית לשנת 2012.

סכום הפרס הוא $7,000
במידה וימצאו מספר ספרים ראויים ועדת הפרס תוכל לחלק את 

הסכום בהתאם. ניתן לשלוח ספרים שיצאו לאור משנת 2011. 
יש לשלוח שלושה עותקים )שלא יוחזרו( אל: המכון לביטחון 

ותקשורת- המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
על הספרים להגיע לא יאוחר מ-01/08/12

# # #

השנה נפתח מסלול נוסף לספרים שיצאו לאור בשנתיים 
האחרונות בחו"ל בשפה האנגלית.
גובה הפרס גם הוא $7,000

הפרסים יחולקו במהלך חודש דצמבר בטקס במרכז 
האוניברסיטאי במעמד נציג התורם ואורחים.

בכל שאלה ניתן לפנות ליו"ר ועדת הפרס בדוא"ל:
rons@ariel.ac.il
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בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.intelligence.org.il

תודותינו לחברים שסייעו בהכנה 
לניצה  אבנר,  לא.  ההנצחה,  קרנות  ועדת  ראש  אביבי  לשמעון 
אלינוב, לחנה הראל, לשלום הררי, לגדי זהר ראש ועדת מורשת 
ותכנים, לנטע זיו-אב מזכירת העמותה, לאפרים לפיד,  לברוריה 
מנכ"ל  שפירא  ולנעם  קרא,  להלן  מש.מ.2,  פכט  לשוניה  מירוז, 

"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 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. 

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי העמותה בטלפון: 03-5497019.

רואים מל"מ - איגרת המידע של המל"מ מופצת אחת לחודש באינטרנט.

ומסרו את כתובת הדואר האלקטרוני  – הצטרפו אלינו  שמרו על קשר 
שלכם! נשמח לקבל מכם משוב: התייחסויות, תגובות ובקשות:

 newsmlm@intelligence.org.il
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

יצא לאור גיליון 63 של מבט מל"מ
בראשית יוני 2012 ראה אור כתב העת לענייני מודיעין וביטחון 

של המל"מ:
0 ריאיון עם ח"כ ישראל חסון, לשעבר סגן ראש השב"כ.

 0 30 שנים למלחמת שלום הגליל - ניתוחים, פרשנויות וסיפורים אישיים.

יהודי  להעלאת  הקת"מ  של  החשאית  הפעילות   - "להבה"  מבצעי   0

סוריה ועוד שפע של כתבות, מאמרי עיון ומדורים.
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30 שנה
למלחמת שלום הגליל

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון 63, סיוון תשע”ב, מאי 2012

גיליון מיוחד
"תקופה של הזדמנויות 

מטורפות"
ריאיון עם ח"כ ישראל חסון

מבצעי "להבה"
על פעילות יחידת הקת"מ 

להעלאת יהודי סוריה

האיש שהיה שם
חיים הרצוג,

15 שנים לפטירתו

צוואתו של
עבדאללה עזאם,

מורו הרוחני של בן לאדן 
במלאת שנה לחיסולו

קול קורא - "מרגלים במטבח"
אסופת   - במטבח"  "מרגלים  הספר  הכנת  על  אלה  בימים  שוקד  כפיר  מוטי 
לצידו  מתכון  ו/או  מתאים  סיפור  שלהם  חברים  ריגול.  סיפורי  לצד  מתכונים 
talshir@netvision.net.il  ,054-4274417 טל'  מוטי:  עם  קשר  ליצור  מוזמנים 
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