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משולחן המנכ"ל תא"ל (מיל') דוד צור
משפחות וחברים יקרים,
גיליון זה של "רואים מל"מ" הינו האחרון לשנת
 .2014זו הזדמנות נאותה להודות לעורכת יוכי
ארליך על פועלה המסור והמבורך בהוצאת
פרסום זה .יישר כח!
בגיליון הקודם סקרתי בקצרה את פעילותנו
בשנה האחרונה .אתייחס לנושא ביתר פירוט ,כמו גם לתכנית
העבודה לשנת  2015בגיליון הקרוב של מבט מל"מ ,לאחר תהליך
אישור הועד המנהל שהתכנס ב 30-בדצמ'  .2014השבוע גם צפוי
לנו ביקור הקמנ"ר החדש תא"ל משה שנייד .מאחלים לו הצלחה
בתפקידו.
בימים אלה שלחנו אליכם בדוא"ל את תוכנית האירועים של "מועדון
חבצלת"  .2015אנא עקבו אחרי עדכונים ושינויים בפרסומים שלנו.
הנכם מתבקשים שוב להעביר למזכירות העמותה כתובת דוא"ל
עדכנית ,משום שזו הדרך היעילה ביותר לקשר בין העמותה לחברים.
ברצוני לציין שני אירועים שערכנו בחנוכה .האחד  -המפגש
המסורתי של בני המשפחות השכולות .בלט המספר הרב של
ילדים ובני נוער שהשתתפו במפגש ,להם הקדשנו במהלכו פרק
מיוחד ונפרד .באירוע השני ,ארח המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)
בגלילות אירוע סגור ,לזכרו של הרמטכ"ל ה 15-וראש אמ"ן לשעבר,
רב-אלוף אמנון ליפקין-שחק ז"ל ,לציון שנתיים לפטירתו .בין
הנאספים היו בני משפחה וידידים ,רבים מראשי הקהילה לשעבר,
פקודיו של שחק ז"ל מספ"כ (סגל פיקוד כללי) חמ"ן בעבר ,נציגים
מספ"כ חמ"ן בהווה וחברי הנהלת המל"מ .את הערב ,שנושאו היה
"המנהיגות במודיעין" ואשר נערך במסגרת "המכון לחקר מודיעין
ומדיניות" ,פתחו ראש אמ"ן אלוף הרצי הלוי ויו"ר המל"מ ,תא"ל
(מיל') ד"ר צבי שטאובר .ברב-שיח ,בו חלקו עם הקהל את תפישתם
וניסיונם בנושא ,השתתפו מפקד פיקוד הצפון ועד לאחרונה ראש
אמ"ן ,אלוף אביב כוכבי וראשי אמ"ן לשעבר האלופים (מיל') עמוס
ידלין ואהרון זאבי-פרקש.
הערב נחתם בדבריו של שר הביטחון ,משה "בוגי" יעלון ,אשר
התמקד על סוג המנהיגות בו נקט אמנון שחק ז"ל בהיותו ראמ"ן
ורמטכ"ל – "מנהיגות משתפת" .אמנון עודד הטלת ספק והיה פתוח
לשמוע דעות שונות משלו ,ואף להציג אותן לדרג המדיני במידת
הצורך .שר הביטחון אמר ,כי גם הוא הלך בדרך זו של שחק ז"ל,
בהיותו ראמ"ן ורמטכ"ל ,ואין לבחור בדרך של "עריצות מחשבתית"
שהיא מתכון לאסון.
מאחל לכולנו שנת עבודה פורייה והשגת המטרות.
בברכה ,דודו צור

גיליון מס'  ,30טבת תשע"ה ,דצמבר 2014

מהנעשה במל"מ

המל"מ חוגג את חג החנוכה
עם המשפחות השכולות

גם השנה בהגיע חג החנוכה,
קיים המל"מ את אירוע החנוכה
המסורתי עם בני המשפחות
השכולות חברי העמותה.
מאות בני משפחה וילדיהם
הגיעו ביום חורפי ב 22-בדצמבר
 2014לאתר ההנצחה הממלכתי
בגלילות לחוג יחד את החג
ולהדליק נר של חנוכה עם הרב
הצבאי הרב צבי לוינזון.
הדלקת נרות במל"מ עם המשפחות השכולות
השתתפו חברי הנהלה ,אורחים,
קצינת הנפגעים של אמ"ן ונציגי המוסד והשב"כ המטפלים במסירות בקשר עם
המשפחות השכולות .יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר נשא דברי ברכה ,הציג את
הפעילות המגוונת והעשירה המתקיימת במל"מ וקרא לבני המשפחות ליטול חלק
פעיל ולהיות שותפים לעשייה במל"מ.

רח"ט מחקר ב'מועדון חבצלת'

עיקרי הערכת המודיעין :2014

התחזקות המגמות השליליות
ועומס חריג של אתגרים

תא"ל איתי ברון ,העומד לסיים בקרוב את
תפקידו כראש חטיבת המחקר באמ"ן ,הופיע גם
השנה בפני חברי 'מועדון חבצלת' והציג בפניהם
ביום ראשון  14בדצמבר  2014את עיקרי הערכת
המודיעין לשנת  .2014בהופעה רהוטה ומרשימה
במורכבותה שרטט ברון את עיקרי תמונת המצב
הנוכחית כפי שגובשה ע"י חטיבת המחקר.
תא"ל איתי ברון
במסגרת העל של ההערכה לשנת  2015עומדות
שלוש קבוצות שינוי המתרחשות במקביל ,בקצב מואץ ובסביבה חסרת תקדים
במורכבותה והיא מציבה עומס חריג של אתגרים גם רוחבית וגם אנכית:
 0תהליכי שינוי ארוכים במרחב הבינלאומי :אנו ניצבים המשך בעמוד 2
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דבר העורכת
קוראים יקרים,
גיליון  30של "רואים מל"מ"
חותם את שנת  .2014זאת
הייתה שנה סוערת מכל זווית,
וגם מבחינתנו כאנשי מודיעין
בדימוס .יש לנו הפריווילגיה
להתרחק מעין הסערה ולהסתכל קצת ממרחק.
נראה לי שאחת המסקנות מהשנה המסתיימת
היא שכללי המשחק הפוליטי והצבאי ,ההולכים
ומשתנים זה זמן ,כבר ממש אינם מה שחווינו
בעבר הלא רחוק .מצד אחד ,נדמה כי אמצעי
לחימה ראשוניים ,כמעט פרימיטיביים ,מוכיחים
יעילות של ממש .בקיץ  2014זכה דאע"ש
להישגים דרמטיים .שיאם היה בכיבוש העיר
מוצול השלישית בגודלה בעיראק ,וההכרזה
על הקמת "מדינת הח'ליפות" או "המדינה
האסלאמית" בראשות אבו בכר אל-בגדאדי.
דאע"ש הפך לאיום ממשי על עיראק וסוריה
כמו גם על היציבות במזרח התיכון ועל הקהילה
הבינלאומית כולה ,וכל זאת בטנדרים עם
מקלע ,עריפת ראשים ,ומיחזור מושגים מהמאה
השביעית .חמאס לחם בישראל עם כלים קצת
יותר מתקדמים ,ולא הוכרע .מצד שני מסתבר
כי לוחמת הסייבר ,תוצר המאה העשרים ואחת,
תופשת את מקומה בארסנל המעצמות ,וגם
ככלי בידי ארגונים קטנים .סנקציות כלכליות
נראות כמחליפות ביעילות דיוויזיות טנקים
ומטוסי תקיפה .הכול מחייב חשיבה והתבוננות
 -מקרוב בפרטים ,מרחוק בפרספקטיבה.גיליון זה משקף ,כקודמיו את פעילות המל"מ
כמסגרת לחשיבה מתמדת .תמצאו בו ,בין היתר,
דיווח על :הרצאתו של תא"ל איתי ברון ראש
חטיבת המחקר באמ"ן על הערכת המודיעין
השנתית; "בימת מודיעין" שזימנה את פרופ' עוזי
רבי ,אלוף (מיל') אילן בירן ,והעיתונאי והפרשן
ג'קי חוגי לדון במשמעויות של הטלטלה האזורית
על ישראל; ועל סדנא שקיים המכון לחקר
מודיעין ומדיניות בסוגיה הכורדית .זה המקום
לציין בנוסף גם מחקר מעמיק ורחב היקף (230
עמודים) שפרסם מרכז המידע למודיעין ולטרור
על שם אלוף מאיר עמית במל"מ בראשו עומד
רובקה ארליך ,בנושא ארגון המדינה האסלאמית
בעיראק ובסוריה-רבתי (דאע"ש) ,דיוקנו של
ארגון טרור .שתהיה לנו  2015רגועה יותר.
קריאה מעניינת ומהנה,
יוכי ארליך

בפני ארכיטקטורה חדשה
שמתעצבת ,ברם לפי שעה "אין
בעל בית" .אמנם ,הדומיננטיות
האמריקנית נמשכת אך היא
מאותגרת .ארה"ב נרתעת
מפעולה ומעדיפה הסדרים
(איראן ,סוריה ,פלסטינים).
המערכת הבינ"ל עוינת עוד
יותר את ישראל ומגלה רמה של
עוינות חריגה ייחודית לתקופה,
מימין :יובל חלמיש ,איתי ברון ודודו צור
גם בהקשר הפלסטיני.
 0הטלטלה במזרח התיכון :לאחר שהיה נראה שהתנועות האסלאמיות שוטפות את המזרח
התיכון ,חלה ב 2013-מתקפת הנגד של "הסדר הישן" (מצרים ,אסד בסוריה) .לצד זאת ,הטלטלה
הבליטה מחדש את הזהויות הראשוניות :דת ,עדה ,שבט ,חמולה .ארבעה מחנות פעילים כיום
במזה"ת והם נאבקים זה בזה :הציר הרדיקאלי (איראן ,סוריה ,חזבאללה ,הג'יהאד האסלאמי
הפלסטיני) ,הוא מגובש ויש לו אג'נדה ברורה; "המחנה המתון" הנלחם יחד נגד המחנה הג'יהאדי;
האחים המוסלמים; והג'יהאד – אלקאעידה ,ג'בהת אלנצרה ,דאע"ש – בין מרכיביו מתקיים
עימות ,אך הוא כמחנה הולך ומתפשט (סה"כ מדובר כנראה על למעלה מ 50,000-פעילים
כמחציתם פעילי דאעש) .כתופעה ,דאע"ש אמנם נעצר אך הוא הולך ומתבסס כמותג .משמעויות
לישראל :אתגר ההתהוות  -אי היציבות ,אי הוודאות והנפיצות עלולים לייצר הידרדרות לסבבים
של עימות אלים  -גם אם הגורמים לא התכוונו לכך מראש וגם אם הדבר נוגד את האינטרסים
שלהם.
 0שינויים במאפייני המלחמה :הרעיון החדש (אויבינו למדו מאיתנו) הוא העברת הלחימה
לשטח ישראל ,כלומר :קיצור משך המלחמה ע"י הנחתת מהלומה ראשונה ,אתגר המנהרות,
מאמץ לשפר את הדיוק של מערכות האש (בסיוע טכנולוגיות איראניות) ושימוש בירי קצר טווח.
 0לכל אלה מצטרפת מהפכת המידע (והסייבר) המציבה אתגרים ייחודיים לעבודת המודיעין.
לסיכום :הערכת המודיעין לתקופה הקרובה צופה את התחזקות המגמות השליליות ועומס חריג
של אתגרים ,לצד התמעטות ההזדמנויות :קיימת סבירות להסכם בין איראן למעצמות ,גוברים
הסיכונים להתפשטות האסלאם הקיצוני (דאע"ש) והזירה הפלסטינית מתאפיינת בנפיצות
גבוהה.

בימת מודיעין ,מפגש מספר :4

המזרח התיכון החדש – השלכות
על ישראל

המפגש הרביעי בסדרת מפגשי "בימת מודיעין" ,שהתקיים במל"מ ביום ששי ה 12-בדצמבר ,2014
עסק בנושא השפעת השינויים והתמורות במזרח התיכון על ישראל .כקודמיו ,נערך האירוע בהובלתו
ובהנחייתו של תא"ל (מיל') אמנון
סופרין ובשיתוף פעולה עם "ישראל
דיפנס" ובראשו מר עמיר רפפורט.
מנכ"ל המל"מ תא"ל (מיל') דוד צור
פתח את האירוע ואלוף (מיל') אילן
בירן ,פרופ' עוזי רבי ראש מרכז דיין
באוניברסיטת תל אביב והעיתונאי
והפרשן מר ג'קי חוגי הציגו את
תפישתם לגבי המצב והשלכותיו
מימין :אילן בירן ,עוזי רבי ,ג'קי חוגי ואמנון סופרין
על ביטחונה המשך בעמוד 3
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הלאומי של ישראל .בחלק אשר לאפשרות התגרענותה של
השני של המפגש תאר איראן – עוזי רבי הדגיש ,כי כיום
אל"מ (מיל') דורון אביטל הכוח נמצא בידי משמרות המהפכה
את מבצע חטיפת מצטפא באיראן ,אך קיים קונצנזוס פנימי
רחב לגבי החתירה להגמוניה
דיראני (ראה להלן).
בפתח הדיון סקר סופרין אזורית ,כולל באמצעות התקדמות
בקצרה את תמונת המצב בתחום הגרעין .איראן מנהלת
פעיל דאע"ש נושא טיל כתף נגד מטוסים
הכללית במזרח התיכון מאז משחק מתוחכם מול המערב ,בעיקר
שהפך "האביב הערבי" ל"טלטלה אזורית" והציב את השאלה כיצד משפיעים ארה"ב ,ונראה שהיא צוברת נכסים
מנהיג דאע"ש ,אבו בכר אלבגדאדי,
כל התהליכים על ישראל וכיצד ישראל צריכה לפעול לאורם .עוזי רבי ציין ,אסטרטגיים משמעותיים ,במיוחד
נושא דרשה במסגד הגדול במוצול
כי המציאות הפוסט מהפכנית ורעידת האדמה שבה אנו נתונים מחייבים נוכח איום התפשטות "המדינה
אותנו לגבש ולהפנים מושגים חדשים להבנת המציאות ומשמעויותיה האסלאמית" .התחזקותה של איראן והאכזבה ממדיניותה של ארה"ב
ארוכות הטווח .לפנינו "סייקס פיקו חדש" ,אשר בבסיסו מתקיימת חזרה מדירים שינה מעיני הסעודים ,אשר מצידם מנהלים מדיניות של קיזוז נזקים
לזהויות הראשוניות שאפיינו את האזור עוד בימים שקדמו למלחמת וחיפוש הזדמנויות .ג'קי חוגי בקש להזהיר מפני המשחק המסוכן שהסעודים
העולם הראשונה :סונים מול שיעים ,מוסלמים מול נוצרים ואחרים ,פרסים משחקים להערכתו  -מימון וחיזוק הטרור הפונדמנטליסטי המסוכן ביותר -
ויתכן שגם בניית יכולת גרעינית משל עצמם .אשר
מול ערבים ,שבטים ,עדות וכו' .ג'קי חוגי ציין ,כי
לתופעת דאע"ש עוזי רבי העריך ,כי התופעה לא
המהפכה האמיתית המתרחשת לנגד עינינו איננה
תיעלם ואין המדובר רק בארגון "עורף-ראשים".
בחילופי השלטון אלא במהפכה התודעתית
המדובר בארגון היברידי המפעיל מנגנוני עשייה
ובמקום המרכזי שתופש האדם בשיח הפוליטי
כלכליים תרבותיים וחברתיים ,ניהול בתי ספר,
והחברתי במזרח התיכון.
מערכת משפטית והוא מיישם הלכה אסלאמית
אילן בירן חזר והדגיש ,כי ישראל חייבת לנקוט
כמו הטאליבן באפגניסטן.
במדיניות יוזמת נוכח השינויים שחלו בסביבתה
אילן בירן ציין ,כי מול האתגר האיראני ישראל
האסטרטגית כולל בהקשר למערכת הגלובלית
נשות גדוד אלח'נסאא' של דאע"ש באלרקה,
צריכה להיערך צבאית – בהגנה ובהרתעה –
ולשינויים המהפכניים שחלו בתחום האנרגיה
השייכות למשטרת המוסר
ומדינית בשולחן המו"מ .להערכתו ,הרתעה
והנפט .לדבריו ,נוכח האיומים ובעיקר איומי הטרור,
התפישה הבסיסית של ישראל צריכה להישען על הרתעה המבוססת על אפקטיבית מונעת מלחמות .כל צד צריך להבין שבשדה הקרב ינחל כשלון
הגנה אקטיבית לנוכח מהפכת האש – גם מול הטרור  -שתביא ליצירת ואילו בשולחן המו"מ הוא עשוי לזכות בהישגים .ישראל חייבת להיערך
התקפה שתייצר הכרעה ותבנה הרתעה .בירן חזר והדגיש את חשיבות הצורך לאפשרות של איראן גרעינית אבל יש למצות את הדרך המדינית כולל
להשקיע בחינוך כיעד לאומי קריטי בחשיבותו גם לבניין הכוח בטווח הארוך .במהלכים עם סעודיה ומדינות המפרץ וגם בהקשר הפלסטיני.

הכורדים והמרחב המזרח תיכוני המתפרק

"עיראק והשאלה הכורדית" על רקע המרחב האזורי המתפרק
והלחימה במדינה האסלאמית (דאע"ש) עמדו במרכז סדנה מיוחדת
שקיים המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"מ ב 21-באוקטובר 2014
בהנחיית אליעזר (גייזי) צפריר .פתח את הסדנא ראש המכון תא"ל
(מיל') רון כתרי ואחריו נשאו דברים השר לנושאים אסטרטגיים,
לענייני מודיעין וליחסים בינלאומיים ד"ר יובל שטייניץ ,פרופ' עפרה
בנג'ו מאוניברסיטת תל אביב ,תא"ל (מיל') צורי שגיא ותא"ל (מיל') ד"ר
אפרים סנה.
בין האנשים שמלאו את
האודיטוריום היו חברי מל"מ
ובעלי עניין ,כולל וותיקי המוסד
וקציני צה"ל לשעבר ששימשו
לכורדיסטאן.
כשליחים
רבים מהנוכחים שותפים
להתרפקות על נוסטלגיה
ביקור ראש המוסד מאיר עמית במשכנו של
מנהיג הכורדים מצטפא ברזאני 1966
מימים עברו ,לרומן האהבה

הוותיק בין העם בישראל
לבין הכורדים ,ולתחושה
שהנה הנה הכורדים בעיראק
קרובים ,כפי שלא היו מעולם,
להכרזה רשמית על עצמאות.
בדברי הפתיחה ברך השר
שטייניץ את הפורום והציג
את הרקע האסטרטגי באזור
הקואליציה
והתארגנות
השר יובל שטייניץ בדברי פתיחה בסוגיה הכורדית
בהתמודדות נגד דאע"ש:
ההפצצות מן האוויר ,התפקיד המרכזי של הכורדים ,כוחות הביטחון
השיעים של ממשלת בגדאד ,והגיבוי האיראני הבעייתי .איראן יכולה
ורוצה להשתתף בביעור הנגע של דאע"ש ובסיוע לבגדאד (ולממשל
הסורי) לשקם את השליטה במדינה ,ומצויה בחצי הדרך של שיתוף
פעולה עם המערב בשיחות הגרעין המתעתעות .ובישראל  -אין שוגים
באשליות לגבי מהלכי ההונאה של האיראנים המשך בעמוד 4
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מהנעשה במל"מ
המשך מעמוד 3

מימין :אפרים סנה ,צורי שגיא ,גייזי צפריר ועופרה בנג'ו

משתתפי הסדנה בסוגייה הכורדית

ושאיפתם להגיע למצב של מדינת סף גרעינית.
המנחה ,ראש המשלחת האחרון בכורדיסטאן ,סקר את התפתחות
הקשרים והסיוע לכורדים ,את העובדה שהחבל הכורדי הוא עכשיו
כמעט מדינה לכל דבר ,ואת התקווה שכל העולם מגלה עתה את
הכורדים ואת חיוניותם לביטחון האזור.
פרופ' עופרה בנג'ו סקרה את ההתפתחויות בזירה הכורדית בכלל
ובעיראק בפרט ,ולא הסתירה את דעתה ,כולל במאמרים שכתבה ,על
קרבתם של הכורדים בעיראק להכרזה פורמאלית על כינון מדינתם
העצמאית.

תא"ל (מיל') ד"ר אפרים סנה העריך את ההתפתחות החשובה
בכורדיסטאן ,כולל גילוי הנפט ,והמליץ לישראל לפתח את הקשרים
הכלכליים והעסקיים עם הכורדים ,ברמת הדיסקרטיות הדרושה.
תא"ל (מיל') צורי שגיא ,בעבר יועץ צבאי לכורדים ,העריך את יכולותיהם
של הכורדים ,אבל בשלב זה ,בהעדר ניידות ושריון ,אין להם יתרון
במרחבי המישור העיראקיים ,עד שחסר זה יתוקן ע"י המערב.
הייתה השתתפות ערה של הקהל בשלב השאלות ,כולל גאווה של
הותיקים בתואר קאקא ,שבכורדית זה לא מה שחושבים ,אלא 'אח
בכיר' ,תואר שהוענק לשליחינו שם.

אליעזר (גייזי) צפריר

פרשייה מודיעינית ב"בימת מודיעין":

החליט ראש הממשלה ושר
הביטחון יצחק רבין לאשר
את חטיפתו .בליל ה21-
במאי  1994ביצעה סיירת
מטכ"ל ,בפיקוד סא"ל דורון
אביטל ,את "עוקץ ארסי",
מבצע חטיפתו באישון ליל
של דיראני מביתו שבכפר
קסר נבא ,שבעמק הבקאע
מצטפא דיראני
בדרום לבנון.
אל"מ (מיל') דורון אביטל שפיקד על המבצע הציג ב"בימת מודיעין"
לראשונה פרשיית מודיעין שעניינה ספור חטיפתו של דיראני משלב
התכנון ועד הביצוע-:
 0בשלב התכנון  -ניהול עבודת האיסוף תוך שמירה על איזון שימנע
חשיפה; היערכות והתנהלות מדוקדקת כדי למנוע אפשרות "מפגש"
עם כוחות חיזבאללה במהלך הפעולה; שמירה על "פרופיל נמוך" ככל
שניתן (החלטה שמסוקי התקיפה שהיו אמורים לסייע לכוח במקרה של
הסתבכות ימתינו מעל הים על מנת שלא "לעורר את השטח").
 0בשלב הביצוע  -שמירה על איפוק (הרתעה והזהרה של האח שהופיע
וירה על הכוח); התנהלות מול כוח התגובה של חזבאללה שהופיע
כאשר הכוח עשה דרכו לעבר כלי הרכב (חילופי אש קצרים במהלכם
נפגע הקצין אשר היה אמור להחליף את דורון כמפקד היחידה זמן קצר
לאחר מכן ,שהיה הפצוע היחיד בעקבות המבצע).

חטיפת מצטפא דיראני

דיראני ורון ארד :מצטפא דיראני שירת ביחידת המודיעין של צבא
לבנון .לאחר פרוץ מלחמת האזרחים בלבנון ב ,1975 -הצטרף דיראני
לתנועה השיעית אמל ,בהנהגתו של נביה ברי .ב־ 1985הוא מונה לראש
מחלקת הביטחון באמל באזור צור וצידון ,ובאותה תקופה הקים את
ארגון "ההתנגדות המאמינה" ,שהייתה הזרוע הצבאית של התנועה
השיעית .ב־ 1987החל ליצור קשר עם חוגים פרו-איראניים ,ולאחר קרע
בינו לבין הנהגת אמל הודח מחברותו בארגון .דיראני המשיך את דרכו
בארגון "ההתנגדות המאמינה" ושיתף פעולה עם החזבאללה.
ב 1986-לכדו אנשיו של דיראני את רון ארד ,אשר נטש את מטוס
הפנטום שלו לאחר תקלה טכנית בעת תקיפת מחנה פליטים סמוך
לצידון .דיראני היה אחראי לכליאתו ולהחזקתו של רון ארד בתקופה
שבין אוקטובר  1986למאי  .1988הוא איפשר לסורים ולגורמים אחרים
לחקור את הנווט הישראלי השבוי .ההערכה היא שבמאי  1988מכרו
דיראני וארגונו את רון ארד ,או שהוא נחטף מידיהם והגיע במישרין
או בתיווך סורי לחזקת איראן או לסיעה קיצונית בתנועת החזבאללה.
קהילת המודיעין הישראלית אספה מידע על דיראני בשל מעורבותו של
דיראני בחטיפת ארד .אף שדיראני הצהיר כי אינו מחזיק בארד ,רווחה
באמ"ן ההערכה שדיראני יוכל להשלים פערים מודיעיניים על גורלו
של ארד ,וניתן יהיה להשתמש בו כקלף מיקוח בחילופי שבויים בעתיד.
לאחר שנתגבשה תמונת מודיעין מספקת על התנהלותו של דיראני,

אמנון סופרין
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מהנעשה במל"מ
'מועדון חבצלת'

על החברה הדרוזית בישראל :סיפור של הצלחה
'מועדון חבצלת' קיים מפגש נוסף במל"מ ביום  5בנובמבר 2014
בנושא הדרוזים בישראל .הערב עסק בשתי סוגיות מרכזיות:
 0החינוך והחברה הדרוזית  -הירצה מוהנא פארס תושב חורפיש,
המשמש כיום כממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי במשרד החינוך.
 0הדרוזים בצה"ל ,הבעיות ואופן השתלבותם בחברה הישראלית -
הירצה תא"ל (מיל') אמל אסעד לשעבר מח"ט ג'נין ,סגן מפקד יק"ל
וראש המנהל האזרחי בתיאום הפעולות בשטחים.
מוהנא פארס סקר את אופן התפתחות החינוך וההתקדמות הרבה שחלה
בחברה הדרוזית .בשנת  2014חלה עליה משמעותית בשיעור הזכאים
לתעודת בגרות מקרב בני העדה והוא עומד על כ .68%-כמו כן ,בית
הספר התיכון בבית ג'ן זכה במקום שני ארצי בזכאויות לבגרות .בנוסף,
הדגיש פארס את העלייה המתמדת בכמות הסטודנטים והסטודנטיות
הדרוזים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה .בשנת הלימודים הקרובה
לומדים בטכניון למעלה מ 205-סטודנטים דרוזים וכן כ 8-דרוזים
שהצטרפו לעתודה האקדמאית "צמרת" ,למסלול הרפואה של צה"ל.

אמל אסעד עסק בסוגיית השרות בצה"ל .בתחילת דבריו הציג נתונים
מרשימים לגבי החיילים המשרתים בצה"ל ,כאשר אחוזי הגיוס לצה"ל
גבוהים מאוד :למעלה מ 84%-גיוס לכלל היחידות והמערכים ,כולל
באמ"ן וביחידות קרביות ,וכמות מרשימה של הקצינים הבכירים הדרוזים,
המשרתים כיום בצה"ל בדרגות סא"ל ואל"מ .לדעתו ,ההשתלבות
של הדרוזים בצה"ל טובה וחשובה למרות הבעיות והקשיים :קשיי
ההתאקלמות של החייל הדרוזי מבחינת השפה והמנטאליות במהלך
השירות והקשיים שלאחריו ,עם השחרור מצה"ל.
לאחר מכן ,התקיים פנל של שאלות ותשובות בו הקהל היה שותף
פעיל .היה ערב מוצלח ,מעניין ומלמד ,והוצגו בו זוויות שונות בהיכרות
עם העדה הדרוזית .ערב זה הוא המשך לערב קודם ומוצלח שהתקיים
ביום  19באוקטובר  2014במסגרת 'מועדון חבצלת' עם קמנ"ר תא"ל
אלי בן מאיר שעסק במבצע "צוק איתן" ,השלכותיו ותוצאותיו בדגש על
השתלבות אמ"ן במבצע ויחסי הגומלין מול השב"כ והמפקדים בשטח.

יובל חלמיש

מועדון "סינמה בלש"

על המודיעין והחוגים האסלאמיים הרדיקלים בגרמניה
מועדון סרטי המודיעין של המל"מ "סינמה בלש" קיים ב 12-בנובמבר  2014אירוע נוסף של הקרנת סרט
והרצאה בקולנוע רב חן שבעת הכוכבים הרצלייה .חברי העמותה צפו בסרט המבוסס על ספרו של ג'ון
לה-קארה "איש מבוקש מאד" ,בבימויו של אנטון קורבין ובהשתתפות השחקנים :פיליפ סימור הופמן
ורובין רייט .העלילה מתרחשת בהמבורג שבגרמניה ומספרת על מסתנן רוסי ממוצא צ'צ'ני שאימץ
לעצמו זהות מוסלמית וחשוד במעורבות בפעילות חתרנית מסוכנת .הסרט מאפשר גם הצצה
אל מאפייני פעילותם של גורמי המודיעין העוקבים אחר החוגים האסלאמיים הרדיקאליים
בגרמניה .קדמה לסרט הרצאתו של ישראל ב' איש המוסד על היומינט.

סינמה בלש

רואים רחוק אל מעבר למגבלה

מלש"בים עם אוטיזם מצטרפים למערך החוזי
המחזור השני של פרויקט "רואים רחוק" (מלש"בים עם אוטיזם) הצטרף
לאחרונה למערך החוזי באמ"ן .טקס סיום הקורס התקיים בהשתתפות
משפחותיהם הנרגשות של  14בוגרי הקורס ,קצינים וחיילים מאגף
המודיעין ,גמלאים מהמוסד ואנשי המכללה האקדמית אונו המשתתפים
בפרויקט .מדובר בפרויקט חדש ,שהחל לפני כשנה ע"י יחידת הפענוח של
אמ"ן בשיתוף עם המכללה האקדמית בקרית אונו .הפרויקט מיועד לשלב
אנשים מהספקטרום האוטיסטי בעולם המודיעין ,בהתבסס על יכולותיהם
הייחודיות הרלוונטיות לפענוח תצלומי אוויר ,ובמיוחד זיהוי וסריקה
ויזואלית ,זיכרון מעל לממוצע ויכולת אבחנה בפרטים.
מפקד מערך החוזי באמ"ן ,אל"מ י' הדגיש את חשיבות הפרויקט לאמ"ן:
"מדובר על ציונות במלוא מובן המילה ועל שילוב של חזון ומעשה ...אני

גאה שניתנה לי הזכות להיות חלק מפרויקט חשוב זה ואמשיך ללוות
אתכם .הוא מעיד על כך שבוגרי הקורס הראשון כבר השתלבו בעבודת
היחידה ולא רק "רואים רחוק" אלא פרצו דרך והגיעו להישגים ולתרומה
משמעותית גם במהלך מבצע צוק איתן" .צוות הפרויקט כבר נערך
למחזור הבא .הקריטריונים הבסיסיים להשתלבות במסלול הם :גילאי
 ,22-18מאובחנים על הספקטרום האוטיסטי (לרבות  PDDואספרגר),
בוגרי  12שנות לימוד והינם בעלי יכולת בסיסית בהפעלת מחשב ,יכולת
תקשורתית ושפתית טובה ,יכולת קריאה/כתיבה (בעברית) סבירה,
והינם עצמאיים ואינם זקוקים לליווי ,בעלי מודעות לזמן ויכולת עמידה
בלו"ז וללא בעיות התנהגות.

גדעון מיטשניק
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מהנעשה במל"מ

ערב לזכרו של שלמה בן-אלקנה – מקים יחידת אית"ן
(היחידה לאיתור נעדרים)

ערב העיון השנתי לזכרו של ד"ר (סא"ל) שלמה בן-אלקנה התקיים במל"מ
בסוף אוקטובר  .2014החלק הראשון הוקדש ליחידת אית"ן ,שהוקמה ע"י
בן-אלקנה אחרי מלחמת יום הכיפורים .המפקדים והחוקרים של אית"ן
פיקוד דרום סיפרו על פעילותם לאיתור נעדרי תש"ח .הם הדגישו את הצורך
"לחשוב יום יום מה עשו ומה עוד ניתן לעשות על מנת למצוא את החיילים
הנעדרים ולהחזירם לחיק המשפחה או לחיק האדמה" ,וציינו את תחושת
הסיפוק העצום ,שאינו דומה לשום חוויה אחרת ,כשמצליחים להביא נעדר
לקבר ישראל.
בחלק השני של הערב הרצה דודי בן נעים מאוניברסיטת בר-אילן על ספרים
נדירים .בהרצאה שלוותה במצגת הוצגו הפרמטרים לסיווג הספר כנדיר :גילו,
מאורעות הזמן ,מקום הדפסתו ,אישיות המדפיס וההיסטוריה שלו ,ספרים

אנשי היחידה לאיתור נעדרים

עם איורים ,ספרי הומור וסטירה ,ספרי פולמוס ,ספרי ילדים עם איורים,
אוטוגרפים ,הקדשות והערות.

נאווה אגמון

ראשונות בליגה

מירי שד"ר

קבוצה של ותיקי נבחרות העבר המפוארות בכדורגל "בני פתח תקווה" ,הפועל ומכבי ,בקרה במל"מ ביום
 25בנובמבר  .2014בין חברי הקבוצה הגיעו שוער העבר האגדי איציק ויסוקר ומיקי שינפלד .מנהל
נבחרת הכדורסל של ישראל מומו לוצקי ,סיפר כי היה מאמן את האדם השלישי בכלאו ברמלה במשך שנים
רבות .ביקורם גרם להתרגשות רבה במיוחד בין הגברים במל"מ.
מירי שד"ר

פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת ע"ש אל"מ עוזי יאירי ז"ל

הוקרה להנגשת המידע לדרג הנפרש

עוזי יאירי ז"ל

הטקס השנתי להענקת פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת התקיים ביום חמישי ה 10-בדצמבר  2014במוזיאון ארץ ישראל ברמת
אביב .האירוע עמד בסימן הנגשת המידע לדרג הנפרש ובמבצע "צוק איתן" .השתתפו ראש אמ"ן ,בכירי החיל ועשרות משפחות
הזוכים ואורחים .ועדת הפרס ,בראשה עמד אלוף (מיל') דני רוטשילד ,דנה בעבודות הרבות שהוגשו בארבעה תחומים :טכנולוגיה,
מחקר ,איסוף מל"מ והנגשת המידע לדרג הנפרש .בנוסף ,קבל בח"ק איתן ק' פרס מפעל חיים על תרומתו לפריצות דרך טכנולוגיות
ופיתוח מערכות שהניבו הישגים מודיעיניים מרשימים לאורך השנים.
גדעון מיטשניק

צ'אפחות

רם בן ברק

 0רם בן-ברק – מנכ"ל משרד המודיעין .הממשלה החליטה ב 30-בנובמבר 2014
לאחד את המשרד לענייני מודיעין ואת המשרד לנושאים אסטרטגיים למשרד אחד
אשר ייקרא משרד המודיעין
ולמנות את רם בן ברק לתפקיד
המנהל הכללי של משרד
המודיעין .בן-ברק כיהן בעבר
כמשנה לראש המוסד.

 0תא"ל משה שנייד  -קמנ"ר חדש .ביום שלישי 18
בנובמבר  2014מונה תא"ל שנייד לקמנ"ר במקום תא"ל
אלי בן מאיר ,שמלא את התפקיד בשנתיים האחרונות.
תא"ל בן מאיר יהיה ראש חטיבת המחקר באמ"ן..
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מהנעשה בעמותות

עמותת בוגרי  8200נוגעת באופקים חדשים

 0מורשת – עמותת הבוגרים בשיתוף פעולה עם
היחידה קיימה אירוע מורשת בסדרת ''מפקדים
מספרים'' במל''מ ב 25-בדצמבר  .2014שני מפקדי
עבר של היחידה אלוף (מיל') אהרון זאבי (פרקש)
ואלוף (בדימ') שלמה ענבר שוחחו על ''אתגרי הפיקוד –
פתרונות ודילמות'' .הנחה את הערב אל''מ (מיל') נעם שפירא.
 0יזמות חברתית – העמותה יזמה ויישמה תוכנית לייזום חברתי לחברי
העמותה ולא רק להם .מדובר במאיץ למיזמים חברתיים-טכנולוגיים
מתוך רציונל לרתום את העושר האנושי של בוגרי היחידה ולהשקיעו
בחזרה בחברה .סדנת היזמות החברתית נפתחה באירוע מרגש בנובמבר
 ,2014בו הוצגו  15מיזמים חברתיים-עסקיים עם פוטנציאל לחולל שינוי

בחיי אנשים רבים .לכל מיזם מוצמד חונך ולקראת סוף התהליך יחוברו
היזמים למשקיעים ותורמים חברתיים מובילים .אז מי ביזמים? יזמים
חברתיים מכל הארץ – לא רק בוגרי  ;8200מעוניינים לפתור אתגר חברתי
מהותי; מעוניינים לממש פתרון טכנולוגי לפתרון הבעיה החברתית;
המיזם בעל נתוני צמיחה; נמצאים בשלבי מימוש ראשוניים של הפתרון.
 0קרן סיוע הדדי – הנהלת העמותה דנה בימים אלו בהקמת קרן
לסיוע לבוגרי היחידה שייקלעו לסיטואציות חיים קיצוניות.
 0ספר מורשת – כתיבתו ועריכתו של ספר המורשת על ידי אל''מ
(מיל') פסח מלובני ''מסרגה והדוב הסובייטי'' מגיעים לישורת הסיום,
בתקווה שתוך חודשים מספר הספר יראה אור.
שוניה פכט

עמותת 'אגמון'

 0חוג מיטיבי לכת :חברינו ממשיכים לטייל בשביל ישראל בשיתוף
חברי שובל .חברי המל"מ המעוניינים להצטרף יוכלו להתקשר לאיריס (נייד
.)0542576770
 0הרצאה :ד"ר תום רן ממכון ויצמן  -בהצצה מרשימה למהפכה המדעית
המתרחשת בעולם ,על הנדסת תרופות חדשות הבנויות על בסיס חיידקים
מהונדסים שיודעים להילחם במחלות קשות ולרפאן ,כל זה על בסיס מחקרי
ה-דנ"א .ההרצאה המרתקת התקיימה במל"מ ב 12-בנובמבר .2014
 0אירוע חנוכה חגיגי
לסבים וסבתות והורים עם
ילדיהם ונכדיהם התקיים
ב"מהותי" ,מרכז לפעילות
וסדנאות המציע חוויה
עם ערך מוסף לבני הנוער
ולמשפחותיהם.
 0תערוכת צילומים של
אירוע סבים ,סבתות ונכדים בחנוכה
בוגרי סדנת הצילום של
אגמון התקיימה בגלריה של "המוסד" .הוצגו עבודות הצילום של חניכי סדנת
הצילום שמנוהלת ע"י יואל שתרוג .התערוכה זכתה להערכה רבה מצד כל
המבקרים בשל הרמה הגבוהה של הצילומים שהוצגו בה.

 0המגפיים של 'אגמון' :קבוצה של חברינו חזרה
מסיור בדרום איטליה במסגרת הסיורים בחו"ל של חברי
אגמון .חברים מ'שובל' השתתפו ,כמו בפעמים הקודמות.

משתתפי הסיור באיטליה

 0סיורים בבאר טוביה :כ 80-איש מחברינו קיימו ביקור בבאר טוביה והכירו
את המושבה הותיקה בארץ שרבים מאיתנו חולפים על פניה ,ולא עוצרים
לבקר בה .במסגרת זו ביקרה אחת הקבוצות בבית הספר האזורי ונפגשה עם
מנהל ביה"ס מר אריה ברנע שהציג את משנתו החינוכית המיוחדת .מר ברנע
הרשים את החברים בגישתו המקורית לחינוך בני הנוער ואת נקודת המבט
המיוחדת שלו על החברה בישראל לאור שואת יהודי אירופה.

נעם שפירא

עמותת 'שובל'

 0אסון צור – במהלך חודש נובמבר  2014נערכו האזכרות השנתיות
לחללי צור.
 0טקס חלוקת מלגות קרן עמוס מנור ז"ל  -ביום
חמישי  4בדצמבר  2014התקיים טקס חלוקת מלגות
לימודים לארבעה עובדי המשרד מקרן עמוס מנור ז"ל,
ראש השירות בשנים  .1963 – 1953המלגות הוענקו ע"י
מנכ"ל המל"מ ,תא"ל (מיל') דוד צור ,ראש אגף משאבי
אנוש של השירות ויו"ר הקרן .הרצאתו של יאיר שפיגל
עמוס מנור ז"ל
על עמוס מנור חתמה את האירוע.

 0האירוע השנתי של 'שובל' התקיים באולם 'סמולרש'
באוניברסיטת תל אביב ב 20-באוקטובר  .2014השתתפו
מאות גימלאים ובנות ובני זוגם מכל רחבי הארץ .האירוע כלל
ארוחת ערב חגיגית ,ברכות וסקירה של ראש השירות מר יורם כהן.
 0טקסי האזכרה השנתית לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל התקיימו ע"י
היחידות המרחביות .הטקס המרכזי נערך במרכז רבין בתל אביב ביום 5
בנובמבר  2014בהשתתפות ראש השירות ואנשי המטה.
המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון 47143

טל' ,03-5497019 :פקס'03-5497731 :

דוא"לmlm@intelligence.org.il :

CONTACT US

שלחו משוב ותגובות למערכת
גיליון  ,30טבת תשע"ה ,דצמבר 2014

7

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)

מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודשים דצמבר-ינואר
 5בדצמבר  - 1992העלאת עצמות
 43חללי הספינה "אגוז" לקבורה
בישראל | בינואר  1961טבעה הספינה

מאת :גדעון מיטשניק

 23בדצמבר  - 1953הקמת אגף המודיעין בצה"ל | בעקבות הנחיית
הרמטכ"ל החדש (אז) משה דיין הוכרז על הפיכת מחלקת המודיעין (ממ"ן)
לאגף המודיעין (אמ"ן).
 27בדצמבר  - 1985פיגוע כפול בווינה וברומא |  2חוליות מחבלים
מארגון אבו ניצ'אל תקפו  -בו זמנית  -ריכוזי נוסעים של "אל על" בנמלי
התעופה בווינה וברומא .שני הפיגועים סוכלו ע"י המאבטחים הישראלים
אשר פגעו במחבלים .בשני הפיגועים נפגעו  16אזרחים ונפצעו .120

בדרכה ממרוקו לגיברלטר במסגרת מבצע
חשאי של המוסד להעלאת יהודי מרוקו.
הייתה זו הפלגתה ה 13-של הספינה.

 7בדצמבר  - 1972חשיפת מעצרה

של רשת ריגול וחבלה | הרשת פעלה
בשירותה של סוריה בצפון הארץ ובמרכזה והעבירה מידע רב על צה"ל במשך
כשנתיים .חברי הרשת היו ערבים ישראלים בעיקר מהצפון ויהודים בעלי
השקפת עולם שמאלנית קיצונית.

 29בדצמבר  - 1969מבצע

"תרנגול  | "53מהמבצעים הנועזים
והמרתקים במלחמת ההתשה .בשיאו,
"נחטף" מכ"ם רוסי חדיש מעומק מצרים
והוטס לישראל .במבצע נטלה חלק,
לצד חיל האוויר ,חטיבת הצנחנים.
המודיעין לא רק סייע אלא אף יזם
את המבצע :תוך כדי מאמץ מודיעיני
לאתר את המכ"ם הסובייטי ,ולאחר פענוח תצ"א ואיתור המכ"מ ע"י מפענח,
הציעו אנשי המודיעין להטיס את המכ"ם בשלמותו לארץ ולא להשמידו.
המבצע לווה בהכנת תיק מודיעין מפורט וליווי מודיעיני כולל למבצע .שירותי
המודיעין המערביים "עטו" על המכ"ם הסובייטי.
במהלך חודש ינואר  -שלושה רכזי השב"כ נרצחו | ב 3-בינואר
 - 1993חיים נחמני ז"ל נרצח בדירה בירושלים ע"י פעיל חמאס שהפעיל,
ב 18-בינואר  ,2005עודד שרון ז"ל נהרג בפיגוע התאבדות במעבר "אורחן"
ברצועה ,ב 26 -בינואר  - 1973ברוך כהן ז"ל ,רכז שב"כ שהושאל למוסד ,נרצח
במדריד בידי מחבל.

 8בדצמבר  - 1954פרשת

"המתקן" ואורי אילן | חוליה
בת חמישה לוחמים ,שיצאה
לרמת הגולן הסורית למבצע
להחלפת סוללות במכשיר
האזנה בקו טלפון של המוצבים
הסוריים נלכדה ונלקחה בשבי
ע"י הסורים .סגן מאיר מוזס
היה מפקד הכח ,שכלל את :סמל מאיר יעקבי ,טוראי יעקב לינד וטוראי גד
קסטלנץ –כולם צנחנים -ואורי אילן מחטיבת גולני .החמישה עברו עינויים
קשים .אורי אילן החליט לשים קץ לחייו והתאבד בכלא (ב 13-בינואר .)1955
בין  9הפתקים ,שחורר בקיסם ,ואשר נמצאו מאוחר יותר תפורים בבגדיו היה
גם הפתק "לא בגדתי .התאבדתי".
 19בדצמבר  - 1963פרשת יעקוביאן | מעצר של מרגל מצרי ממוצא
ארמני ,שהוחדר ע"י המודיעין המצרי והגיע לישראל בזהות שאולה של יהודי
עולה חדש מברזיל.
 31-12בדצמבר  - 1955משפטם של "נידוני קהיר" | "נידוני קהיר"
נעצרו בגין הפעלת רשת ריגול ישראלית במצרים ומשפטם נערך בקהיר .גזר
הדין ניתן ב 27-בינואר  .1955לאחר מכן הפך האירוע ל"עסק הביש".

 6בינואר  - 2002לכידת
אוניית הנשק "קארין "A
| במבצע משולב של חיל

הים ,חיל האוויר וקהילת
המודיעין נתפסה בים
האדום אוניית אמל"ח ,שנועדה להבריח לרש"פ כמויות אמל"ח בהיקף רחב.
מאחורי שיגור אוניית האמל"ח עמדו איראן והרש"פ ,במעורבות ערפאת.
 19בינואר  - 1983לכידת מרקוס קלינברג | סגן מנהל המכון הביולוגי
בנס ציונה שריגל לטובת ברית המועצות ,נעצר בידי השב"כ.

 21בדצמבר  - 1954מאיר מקס בינט
התאבד בכלא המצרי | בינט היה לוחם

סתר שנשלח ע"י אמ"ן (יחידה  )131כסוכן
תושב למשימת איסוף מידע (והצליח לבסס
לעצמו מעמד במצרים) .הוא נשלח למצרים
בתקופה בה הופעלה במצרים רשת "מבצע
סוזנה" ,והיה אמור לפעול באופן עצמאי ונפרד
ממנה .בניגוד לכללי המידור הנדרשים ,קיבל
מקס בינט ז"ל
הנחיות להיפגש ולעמוד בקשר עם מרסל
ניניו .הוא נעצר במסגרת מעצרי "עסק הביש" והועמד לדין יחד עם "נידוני
קהיר" .במהלך המשפט ,ולאחר ניסיון התאבדות שנכשל במהלך חודשי
החקירות והעינויים ,ולילה לפני שהיה אמור להעיד ,התאבד בינט.

 31בינואר  - 1955שניים מ"נידוני
קהיר" :ד"ר משה מרזוק ושמואל
עזר ,הוצאו להורג | מנהיגי רשת

"סוזנה" נידונו למוות במשפט ראווה
בקהיר באשמת ריגול לישראל ,לאחר
שנתפסו (יולי  )1954עם שאר חברי משה מרזוק ז"ל שמואל עזר ז"ל
הרשת ,שגויסו ע"י יחידה  131של אמ"ן .לאחר מותם הוענקה להם דרגת סא"ל.
לאחר הסכם השלום עם מצרים הועלו גופותיהם לארץ והם נקברו בבית
העלמין הצבאי בהר הרצל.
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ספריית המל"מ מתחדשת בדף פייסבוק חדש
חברי המל"מ היקרים ,הספרייה במל"מ פתוחה להשאלות ולעיון .ניתן
למצוא חומרים בכל הקשור למודיעין ולטרור באנגלית ,עברית וערבית.
כמו כן ,פתחנו דף פייסבוק חדש ,לקבלת עדכונים ולתגובות שלכם,
להמלצות על ספרים חדשים וישנים ולבקשות שלכם בכל נושא שתרצו
שנבדוק עבורכם .היכנסו ,והצטרפו אלינו.
הספרייה פתוחה בכל יום בין השעות16:00-08:00 :
טלפון03-5482254 :
דוא"לLibrary@intelligence.org.il :
חפשו:
The Intelligence & Terrorism Information Center's Library
https://www.facebook.com/pages/The-IntelligenceTerrorism-Information-Centers-Library/1482833781958967

אסנת ומתן

טוב לדעת
בפרויקט היסטורי חדש בטוויטר חוזר  ynetאחורה בזמן לימי הקמת המדינה,
מכ"ט בנובמבר ועד ה' באייר תש"ח ,אז הכריז דוד בן גוריון על "הקמת מדינה
יהודית בארץ ישראל ,היא מדינת ישראל" .מדי יום מצייץ החשבון ,ynet1948
כביכול בזמן אמת ,דיווחים שוטפים מהנעשה בארץ ומחוצה לה .לפרויקט
נרתמו כמה ארכיונים ,בהם ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.
אפרים לפיד

'מבט מל"מ' חוגג 70

חברי מערכת "מבט מל"מ" ,כתב העת של המל"מ ,ציינו בישיבתם
האחרונה את צאתו לאור של גיליון מספר  ,70וחגגו גם באכילת
עוגה מקושטת .לעוד הרבה גיליונות מצוינים.

"רואים מל"מ" ,איגרת המידע של ה-מל"מ ,מופצת באינטרנט.
שמרו על קשר  -הצטרפו אלינו ומסרו את כתובת הדואר
האלקטרוני שלכם! נשמח לקבל מכם משוב :התייחסויות,
תגובות ובקשות.
תודה ,יוכי ארליך ,עורכת "רואים מל"מ" וחברת הנהלת המרכז

אירועים במל"מ*
שריינו ביומנכם
0

 7בינואר 2015

0

מרצים :ד"ר מיטל ערן יונה /רז צימט.
 3בפברואר 2015

mlm@intelligence.org.il

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

בקרו באתר האינטרנט שלנו:

הרשתות החברתיות  -מבט אל תוך החברה.

www.intelligence.org.il

שינויים במזרח התיכון -סיכונים וסיכויים

תודתנו

אלוף (מיל') עמוס גלעד ראש המטה הביטחוני מדיני במשרד
הביטחון.

לשמעון אביבי ,לנאווה אגמון ,ליהודה ב' ,ליובל חלמיש,
לאפרים לפיד ,לגדעון מיטשניק ,לאפי מלצר ,לאמנון סופרין,
לגייזי צפריר ,לשוניה פכט ,לרפי קטרון ,לעמיר רפפורט ,למיטל
שטדלר ,למירי שד"ר ,לנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר
ולכל האחרים שתרמו..

ההשתתפות לחברי המל"מ בלבד ורק על-פי הרשמה טלפונית ,החל
משבועיים לפני מועד האירוע בטל'.03-5491306 :
הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ.
יש להתעדכן לגבי מועדי האירועים באתר האינטרנט של המל"מ:
www.intelligence.org.il
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