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מהנעשה במל"מ

משולחן המנכ"ל תא"ל (מיל') דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,
המחצית הראשונה של השנה הסתיימה
במספר אירועים בולטים וחשובים וכבר
אנו נושאים עינינו אל מעבר לחופשת
הקיץ ,לקראת כנס החברים אשר ייערך
ב 7-בספטמבר בסימן  30שנה למל"מ.
בתחילת יוני נערך טקס ההתייחדות השנתי בנוכחות
המשפחות השכולות ,שר הביטחון והרמטכ"ל ,ראשי קהילת
המודיעין בהווה ובעבר ,בכירי הקהילה בהווה ובעבר וחברי
העמותה .הטקס כתמיד היה מאורגן ומתוזמן למופת .טרם
הטקס עמדה לרשות המשפחות מערכת ההנצחה הממוכנת
החדשה שנכנסה לשימוש בשנה האחרונה באתר ההנצחה.
אירוע בולט נוסף במסגרת ציון  30שנה למל"מ ,היה כנס
המודיעין הבינ"ל אותו ערכנו בשיתוף עם "ישראל דיפנס"
ובסיוע עיריית רמת השרון ,משרד ראש הממשלה ,לוט"ר,
משרד החוץ ,המשרד לענייני מודיעין .הכנס שזכה להצלחה
ולשבחים מכל עבר ,התקיים במסגרת המגמה של העמותה
להביא לידיעת הציבור הרחב את דבר המודיעין ,מגמה
שחוזקה עם הקמת המכון לחקר המודיעין ומדיניות במל"מ.
הכנס היה הראשון מסוגו ובכוונתנו להפוך עניין זה למסורת.
במסגרת מכון החקר פורסם לאחרונה ספרו של תא"ל (מיל).
איתי ברון ,שפרש לאחרונה מצה"ל לאחר שסיים את תפקידו
כרח"ט מחקר באמ"ן .הספר "המחקר המודיעיני-בירור
המציאות בעידן של תמורות ושינויים" יופץ בקרוב לכל חברי
העמותה בדואר .פרסומים נוספים של המכון ניתן למצוא
באתר האינטרנט של מרכז המידע למודיעין וטרור ע"ש מאיר
עמית תחת הלשונית -מודיעין.
ראש מרכז מאיר עמית הד"ר ראובן ארליך הוזמן והשתתף
מטעם העמותה בכנס שנערך בגרמניה בנושא האיסלאם
הקיצוני כשבמוקד עמדה סוגיית דאע"ש .בכוונתנו להמשיך
ולפתח את הקשרים עם עמותות מקבילות לנו בעולם.
אנו ממשיכים בשיפור החזות והתשתיות במל"מ .במסגרת זו
ייחנך בקרוב פסל סמל המל"מ (שנתרם ע"י תורם מארה"ב)
בכניסה לאתר .צפויות פעילויות נוספות בתחום זה עד סוף
השנה.
אני מאחל לכולם חופשת קיץ נעימה ,חזרה בכוחות מחודשים
ולהתראות בכנס המיוחד לחברים ב 7-בספטמבר.
בברכה,
דודו צור

טקס ההתייחדות השנתי עם
חללי קהילת המודיעין

ב 2-ביוני  2015התקיים במרכז למורשת המודיעין בגלילות טקס ההתייחדות השנתי
עם חללי קהילת המודיעין .בטקס נכחו בני המשפחות השכולות ,הנהלת המל"מ
וחבריה וקציני וחיילי חיל המודיעין .הטקס נפתח בהדלקת אבוקת הזיכרון על ידי
הגברת יפה ּבְ רִ ירֹו ,אלמנתו של סרן בנימין זאב ברירו זכרו לברכה .סרן ברירו שירת
כקצין ביטחון שדה ונפל ביומה הראשון של מלחמת ששת הימים (.)1967

בהמשך נקראו מילות ה"יזכור" והרב הראשי לצה"ל תת-אלוף רפי פרץ ,קרא פרק
תהילים ואמר מילות תפילה .מר אורן להק ,בנו של יואל להק זכרו לברכה ,אמר
"קדיש" .יואל להק נפל (ב 25-ביוני  )1982במהלך שירות מילואים בשב"כ ,כרכז
בעיר צידון במלחמת "שלום הגליל" .תפילת "אל מלא רחמים" מפי החזן הצבאי
הראשי ,סגן אלוף שי אברמסון בליווי מקהלת הרבנות הצבאית ,הרטיטה את לב
המתכנסים .את דבר המשפחות השכולות נשאה הגברת שרה שמש ,אמו של איש
השב"כ ,רב סמל ראשון במילואים ,אוהד שמש זכרו לברכה .אוהד ,חוקר שטח
ביחידה  ,504נפל (ב 21-ביולי  )2014במהלך מבצע "צוק איתן" בעת שליווה כוח
של סיירת צנחנים.
את טקס הנחת הזרים פתח שר הביטחון ,משה (בוגי) יעלון אשר הניח את זר מדינת
ישראל .את זר צה"ל הניח הרמטכ"ל ,רב אלוף גדי אייזנקוט ,את זר המשפחות
השכולות הניחה הגברת קלודין חזמה ,אמה של טוראית צמרת חזמה זכרה לברכה,
אשר נפלה (ב 30-בינואר  )1994במהלך הכשרה בבית הספר למודיעין .זר אגף
המודיעין הונח על ידי ראש אגף המודיעין ,אלוף הרצי הלוי; זר המוסד הונח על
ידי ראש המוסד ,מר תמיר פרדו; זר השב"כ הונח על ידי סגן ראש השב"כ; זר חיל
המודיעין הונח על ידי קצין מודיעין ראשי ,תת-אלוף משה שנייד; זר חיל האיסוף
הקרבי ,הונח על ידי קצין האיסוף הקרבי הראשי ,תת-אלוף גיא בר לב; זר אגף
משפחות והנצחת החייל במשרד הביטחון הונח על ידי סמנכ"ל המשך בעמוד 2
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דבר העורכת
קוראים יקרים,
לפני שנים ,התראיין בערוץ
הטלביזיה היחידי בארץ
(עדיין בשחור לבן) חזאי
של שירות מזג האוויר .הוא
ניסה להסביר מדוע התחזיות
שלהם מתנפצות חדשות לבקרים .ישראל,
הסביר בנימה אפולוגטית ,לא מקבלת מידע
על מזג האוויר משכנותיה .לא מצפון ,לא
ממזרח ,לא מדרום .רק מהמערב ,וגם זאת על
תנאי .היום ,נמצאים בשירות ישראל לוויינים
הצופים פני תבל ,ומתנבאי מזג האוויר אכן
שיפרו ביצועיהם .ומה באשר למודיעין?
האם יכולים אנו להסתפק רק ביכולותינו
שלנו? האם קשרינו עם גופי המודיעין הזרים
איתנים עדיין? האם המוח האנושי של מומחי
מודיעין על אגפיו יכול להמציא עצמו מחדש
ולספק מענה יצירתי ורלוונטי לאתגרי
השעה המשתנים במהירות ולספק למקבלי
ההחלטות תמונה מדויקת אך גם מורכבת של
המציאות המתפתחת לנגד עינינו?
נזכרתי בדברי החזאי מהימים ההם תוך כדי
"הכנס הבינ"ל למודיעין ויחידות מיוחדות:
מול פני הלא נודע – מודיעין עכשיו" ,שנערך
לאחרונה בגני התערוכה בתל אביב ,ביוזמת
המל"מ וישראל דיפנס .הרושם הברור הוא
שישראל נמצאת במקום טוב על פני מפת
המודיעין הבינלאומי .הכנס היה ללא ספק
גולת כותרת של פעילותנו רבת השנים ויבואו
מארגניו על הברכה .בגיליון זה של "רואים
מל"מ" נסתפק בשורות קצרות בלבד על כנס
זה ,והן רחוקות ממיצוי הדברים .נקדיש לכנס
מרחב ראוי יותר במהדורה הבאה של "רואים
מל"מ" ,שתצא בקרוב ,ובעתיד בפרסומי
המל"מ.
בגיליון זה תוכלו לקרוא על פעילות המל"מ
בתחום ההנצחה והמורשת ,על המצב בזירה
הצפונית במפגש נוסף של "בימת מודיעין",
על המודיעין בחטיבת הצנחנים  35במלחמת
שלום הגליל ( )1982במפגש של 'מועדון
חבצלת' ,על השקת ספרים חדשים בנושאי
מודיעין ועל הנעשה בעמותות השונות של
וותיקי קהילת המודיעין.
קריאה מעניינת ומהנה,
יוכי ארליך

וראש האגף ,מר אריה מועלם; זר ארגון "יד לבנים" הונח על ידי ראש הארגון מר אלי בן שם,
אביו של סגן קובי בן שם זכרו לברכה ,אשר נפל (ב 4-בפברואר  )1997באסון המסוקים; זר
ארגון אלמנות ויתומי צה"ל הונח על ידי חברת הוועד המנהל של הארגון ,תמי שלח ,אלמנתו
של סגן אלוף אהוד שלח זכרו לברכה אשר שירת כטייס בחיל האוויר ונפל בעת תקיפה מעל
העיר סואץ במלחמת יום הכיפורים .את זר המל"מ הניחה הגברת נינה פתאל לבית לוזיה ,נינה
היא מתנדבת במערך ההדרכה במל"מ ,בת למשפחה שנטלה חלק בפעילות המודיעינית מתוך
ארצות ערב לפני קום המדינה .סבתה ,אחותה ואחיה ,זכרם לברכה ,נרצחו בשנת  1950בידי בני
עוולה בדרכם מלבנון ארצה בדרך הים .זר רמת השרון הונח על ידי ראשת העיר ,הגברת שירה
אבין .הטקס הסתיים בשירת "התקווה".

הכנס הבינ"ל למודיעין ויחידות מיוחדות:

מול פני הלא נודע – מודיעין עכשיו

למעלה מאלף איש לקחו
חלק בכנס הבינ"ל הראשון
שאורגן ע"י המל"מ וישראל
דיפנס בגני התערוכה בתל
אביב בנושא מודיעין ויחידות
מיוחדות :מול פני הלא נודע-
מודיעין עכשיו.
האירוע נפתח בקוקטייל
חגיגי רב משתתפים במל"מ
בגלילות ב 29-ביוני ,2015
בדברי ברכה של יו"ר המל"מ

ד"ר צבי שטאובר וראשת העיר רמת השרון
גב' שירה אבין ובהמשך  -הרצאתם של אלוף
(מיל') עמוס גלעד שנתן סקירה אזורית
על המצב במזרח התיכון וד"ר יוסי ורדי על
מודלים חדשים ליצירתיות וחדשנות.
הכנס נפתח למחרת ( 30ביוני  )2015בביתן
 13בגני התערוכה בתל אביב ,ולצידו הוצבה
תערוכה של טכנולוגיות מתקדמות בתחומי
האיסוף ,המחקר והמודיעין ,כוחות מיוחדים
ומשימות מיוחדות של חברות הפועלות
בישראל ובחו"ל.

יו״ר המל״מ ד״ר צבי שטאובר

התערוכה עוררה עניין רב גם בקרב אורחים
מחו"ל .יו"ר הכנס היה תא"ל (מיל') רון כתרי
ראש המכון למודיעין ומדיניות במל"מ.
את הכנס בגני התערוכה פתח המנכ"ל תא"ל
(מיל) דודו צור אשר ציין את האתגרים
החדשים הניצבים בפני קהילת המודיעין
לאור השינויים בטבע המלחמות ו"הטלטלה
האזורית" .המושב הראשון היה מושב מיוחד
שעסק בדילמות מודיעיניות נוכח התמורות
במזרח התיכון בהשתתפות פרופ' עוזי ארד
דודו צור בפתח הכנס
(יו"ר) ,גב' ריאה סירס מארה"ב ,פרופ' תמר
הרמן ,ח"כ קסניה סבטלובה ותא"ל (מיל') איתי ברון .שר המודיעין והתחבורה מר ישראל כץ
המשך בעמוד 3
נשא דברים לאחר המושב הראשון.
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שר הביטחון משה
(בוגי) יעלון חתם את
הכנס ביומו השני בתום
 9מושבים דחוסים,
עמוסים אך מרתקים,
שבמהלכם נשאו דברים
טובי המומחים בישראל
(לצד אורחים מחו"ל),
בכירי קהילת המודיעין
הנמנים על הדרגים
המקצועיים הבכירים
שהציגו תובנות בנוגע
לשאלה כיצד מתמודד
שר הבטחון משה (בוגי) יעלון
המודיעין עם אתגרי
השעה ,לאן פניו וכיצד יוכל להמשיך להיות רלוונטי למקבלי

התערוכה על טכנולוגיות מתקדמות בתחומי המודיעין

ההחלטות בעת הזאת .סקירה נוספת ,רחבה יותר ,על הכנס תוצג
בגיליון  34של "רואים מל"מ".

בימת מודיעין מפגש מס' :6

סוריה לאן?

הלחימה בסוריה יכולה להימשך שנים רבות
ותמשיך להיות מלווה בשפיכות דמים גדולה
ההתפתחויות בזירה הצפונית בסוריה ובלבנון וההשלכות על
ישראל ,עמדו במרכז המפגש שהתקיים במל"מ ביום  5ביוני 2015
במסגרת "בימת מודיעין מספר  ,"6בשיתוף "ישראל דיפנס".
במושב נטלו חלק פרופסור (אמריטוס) משה מעוז מהאוניברסיטה
העברית ,העוסק בנושא הסורי שנים רבות ,אלוף (מיל') יעקב עמידרור,
אשר שימש בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ,מפקד המכללות הצבאיות
ויועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה נתניהו ,אל"מ (מיל') ד"ר איתן
עזאני  -בעבר קצין בכיר באמ"ן וכיום מומחה לנושא חזבאללה והזירה
הלבנונית במרכז הבינתחומי .פתחו את האירוע מר עמיר רפפורט ,עורך
ראשי של ישראל דיפנס ,ומנכ"ל המל"מ תא"ל (מיל') דודו צור.
סקירה של תמונת המצב בסוריה כללה :הלחימה נמשכת למעלה מ4-
שנים; כ 230,000-אזרחים סורים נהרגו עד כה (עפ"י דיווחי האו"ם),

משתתפי בימת מודיעין

כ 11-מיליון מהאזרחים הפכו לפליטים 4 ,מיליון פליטים עזבו את סוריה
והם חיים כעת בתורכיה ,בעיראק ,בלבנון ,בירדן ובמצרים ,ושבעה מיליון
איש עקורים מבתיהם בתוך סוריה.
הדוברים היו מאוחדים בדעתם ,כי לא ניתן לצפות עד מתי יוכל
משטרו של אסד להתקיים ולא ניתן לצפות מי ימשול בסוריה בעתיד.
עמידרור ציין ,כי המהפכה במצרים ,התנהלה ללא שפיכות דמים
מרובה והסתיימה במהירות .בסוריה לעומת זאת מאבק הדמים בין
המורדים לבין המשטר יימשך זמן רב וילווה בשפיכות דמים גדולה.
עזאני ניתח את מצבו של חזבאללה ,ה"קרוע" בין מחויבותו לתמיכה
במשטר הסורי לבין מחויבותו להגן על לבנון ולהמשיך ולבנות את
יכולותיו מול ישראל .עזאני ציין בהקשר זה את הביקורת הפנימית
הנמתחת על חזבאללה (“מגן השיעים") ,ועל ההתקפות של הארגונים
הלוחמים בסוריה נגד יעדי חזבאללה בלבנון בעקבות מעורבותו
בלחימה בסוריה.
בדיון אף עלה נושא גורלם של הדרוזים בסוריה והלחץ הגובר מצד
בני העדה בישראל לסייע לדרוזים בג'בל דרוז ובדרום סוריה .מעוז
ועמידרור הדגישו כי אל לה לישראל להתערב ו/או לנקוט עמדה באשר
למתרחש בסוריה בכלל .לדבריהם ישראל צריכה להתמקד באיום
הטרור בחזית רמת הגולן וההשלכות האפשריות בעתיד ,ולהמתין
עד להתבהרות התמונה לפני שתגבש מדיניות המשך בעמוד 4

קריקטורה נגד מעורבות חזבאללה בסוריה
אחבאר אלבלד ,סוריה 27 ,מאי 2013
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מהנעשה במל"מ
המשך מעמוד 3

התמונה הבאה :סעודיה ומדינות המפרץ תומכות במורדים ,ארה"ב ,ירדן
ומדינות המפרץ מסייעות בהכשרת לוחמים (תחת הכותרת של "לחימה
בדאע"ש") ,ומנגד  -איראן ורוסיה תומכות במשטרו של בשאר אסד
וכוחות חזבאללה משולבים בלחימה לצידו של אסד.
בסיכום תמונת המצב נראה כי :הלחימה בסוריה יכולה להימשך עוד
שנים רבות ותמשיך להיות מלווה בשפיכות דמים גדולה .לא ניתן
לצפות מי ישלוט בסוריה בעידן שלאחר בשאר אסד ומה תהיה מדיניותו
כלפי ישראל ,אל לה לישראל להתערב בנעשה בסוריה בכל דרך (למעט
תגובות נקודתיות למול אירוע קונקרטי ,כפי שקורה גם כיום) ,מצבו
של חזבאללה הורע בשל הצורך להמשיך ולהילחם בסוריה והוא נדרש
לשלם במטבע של פיתוח יכולותיו בלבנון ואובדן חלק מהתמיכה של
הציבור הלבנוני  .מנגד ,ה"כאוס" בחזית רמת הגולן ונוכחות חזבאללה
בסוריה ,מאפשרים לארגון לבנות תשתיות ברמת הגולן שיאפשרו לו
לפתוח "חזית שנייה" מול ישראל .כל זאת ,לפני חתימת הסכם הגרעין
בין המערב לאיראן והשלכותיו.
"בימת מודיעין" כללה גם פרשייה מודיעינית "אלי כהן גיבור ולא מיתוס".
איש המוסד ירון הציג את סיפורו של לוחם הסתר לציון העלאתו לגרדום
בדמשק לפני  50שנה (ב 18 -במאי .)1965

מימין :עמידרור ,מעוז ,עזאני וסופרין

חדשה ביחס לאירועים .באשר למדיניות ישראל מול חזבאללה  -דעת
הדוברים היא ,כי ישראל צריכה לעשות כל מאמץ על מנת למנוע
התבססות של חזבאללה בחזית רמת הגולן ופתיחת "חזית שנייה"
מול ישראל .אשר להתמודדות ישראל מול חזבאללה בלבנון ,אף כי
חזבאללה ממשיך להתחמש ולפתח יכולות ירי לעומק שטחה של
ישראל ,אין בשלב זה מקום לפעול נגדו.
מיפוי הגורמים הזרים המעורבים במלחמת האזרחים בסוריה משקף את

תא"ל (מיל') אמנון סופרין ,מנחה "בימת מודיעין"

'מפגש חבצלת'

 33שנה למלחמת לבנון (שלום הגליל)

המודיעין בחטיבת הצנחנים  35במבצע של"ג ( )1982היה נושא
המפגש של חברי 'מועדון חבצלת' במל"מ ביום שני  5ביולי .2015

לחימה בשטח פתוח ובנוי (דמור ,ביירות והכפרים שבדרך) ,לחימה
בציר הררי ,לחימה מול מחבלים וכוחות קומנדו סורים .החלק השני
של ההרצאה עסק בהתמודדות המקצועית של קמ"ן החטיבה ,כולל
סוגיות מודיעיניות כמו הפעלת האיסוף הקרבי במצב שבו מדובר
בכוח קדמי הפועל כמעט לבד במרבית מהלך הלחימה ובחשיבות
האיסוף הקרבי ,תצפיות ,חוקרי שבויים והאזנה.

בתחילת ההרצאה נסקרו הרקעים למלחמה ,שלבי ההכנות של
חטיבת הצנחנים ,שנמשכו כשנה לפני המלחמה ,בדגש על ההכנות
הימיות ,התכנונים השונים ,ומאפייני הפעילות בחטיבה בתקופה
שקדמה למבצע .כמו כן ,הוצגו מהלכי החטיבה בגזרה המערבית החל
משלב ההישט בים ,הנחיתה בחוף האוולי ,מצפון לצידון ,והליכה ברגל
כ 70-ק"מ עד למבואות העיר ביירות.
החטיבה פעלה במגוון מתארים  -החל מהישט בים ,תפיסת ראש חוף,

מלחמת שלום הגליל ( 1982צילום)AP :

במהלך ההרצאה הוקרנו גם סרטונים על פעילות החטיבה בשלבים
השונים של המלחמה ,שיחות וראיונות עם מפקדי החטיבה של של"ג.
היה אירוע מוצלח והקהל התעניין ושאל.

תא"ל (מיל') יובל חלמיש ,קמ"ן החטיבה במלחמת שלום הגליל
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מהנעשה בקהילה

 40שנה להקמת אגף המחקר במוסד :דגש על
תרומתו לעשייה בארגון ,למעמדו בקהילה ולמתן
מענה לקברניטים ולדרג המדיני
המוסד ציין  40שנה להקמת האגף למחקר מודיעין בארגון ב29-
במרץ  .2015האירוע היה פנימי ויועד בראש ובראשונה לדור החוקרים
הצעירים ,שנחשף לראשונה להיסטוריה של האגף על רבדיה ,ולאתגרים
ולדילמות שאפיינו את דרכו לאורך השנים .השתתפו גמלאי האגף,
שהתמודדו עם נטל העשייה המחקרית בתקופות קודמות ,ומבחינתם
היה זה גם מפגש רעים מרגש.

האגף הוקם ב 1-בספטמבר  1974בעקבות מסקנות ועדת אגרנט בתום
מלחמת יום הכיפורים ,שהמליצו על הקמת גוף למחקר מודיעין מדיני-
אסטרטגי במוסד כדי לאפשר יצירת פלורליזם בהערכת המודיעין ,נוכח
הכשל של אמ"ן לספק התרעה מודיעינית על פרוץ המלחמה .האגף
הוקם כמעט יש מאין.
לפני הקמתו ,פעלה בשורות הארגון יחידת מחקר ייעודית קטנה,

על הבמה עלו בזה אחר זה חוקרים ובכירים לשעבר .כחוט השני עבר
בדבריהם המאבק שניהלו לאורך השנים הן על מקומו של האגף במוסד
(על השתלבותו ומעורבותו בפעילות השוטפת של הארגון) ,והן על מעמדו
בקהילת המודיעין ,לצד גופי המחקר והערכה האחרים ולשירות הקברניטים.
כיבדו את האירוע בנוכחותם חלק מראשי המוסד בעבר ובהווה.
באירוע הוצגו גם תחומי האחריות של חטיבת המחקר כיום בדגש על
גיבוש הערכת המודיעין לראש המוסד ולקברניטי המדינה ,כמו גם עומק
מעורבותה והשפעתה של החטיבה על גיבוש תוכנית העבודה השנתית
של המוסד.
בסיכום האירוע נשאו דברים ראש מנהלת המודיעין וראש המוסד תמיר
פרדו ,שהדגיש את תרומת האגף אז והיום לעשיית המוסד ,למעמדו
בקהילה ולמתן מענה לקברניטים ולדרג המדיני.

בראשה עמד יצחק אורון ז"ל .היחידה טיפלה במדינות פריפריה
שהמוסד פעל בהן ,ואשר לא כוסו ע"י גורמים אחרים בקהילה .אורון
גייס את החוקרים ,הגדיר את תחומי העיסוק המודיעיניים (וגם במה
לא עוסקים) ,יצק את דפוסי העבודה ושיטות המחקר ,וגיבש את מבנה
האגף באופן שיתאים למשימות ,אבל שיעלה בקנה אחד עם המשאבים
שהוקצו לו .אחריו הובילו את האגף גדעון גרא ,אורי נאמן ,עוזי ארד
וישראל א ,.איש איש על פי אתגרי תקופתו ונושאי הצי"ח שהיו תקפים
בקדנציה שלו ,וכן סגנונו ואישיותו.
ב 1998-הוחלט להקים במוסד אגף מודיעין שיכלול במסגרתו את
אגף המחקר ,שהוסב לחטיבת המחקר ,בד בבד עם חטיבות האכוונה
הייעודיות .מאז הולכת ומבססת חטיבת המחקר במוסד את מעמדה
כגורם הערכה מרכזי בקהילת המודיעין.

טקס מצטייני מערך האוסינט
"בשבילי שדות" ,ע"ש מיטל שדות ז"ל,
במלאת  23שנים למותה

 18חיילים וחיילות קבלו תעודות הצטיינות אישיות בטקס שנערך במל"מ ב 26 -במרץ  2015במערך
האוסינט (המודיעין הגלוי) .כמו כן ,הוענקו תעודות הצטיינות בקטגוריות של" :פרויקטים מצטיינים"
ו"מחלקות מצטיינות" ובקטגוריות של "הצטיינות אישית ייחודית לאורך זמן" ו"מפעל חיים" וכן ניתנו
תעודות הוקרה למורים ולמדריכים בתחום השפה הערבית .במהלך הטקס הוקרן סרט שסיכם בקצרה את
האירועים הבולטים בענף האוסינט בשנה החולפת והוצגו בו מענים מודיעיניים מול האתגרים ,השינויים
והמורכבות של עולם דינאמי ומשתנה בקצב מהיר .מפקד ענף האוסינט ,סגן אלוף רועי צ' ,ברך את
המצטיינים וציין בדבריו כי ההצטיינות מדגישה כישורים והשקעה אך להצטיינות יש היבט נוסף ומרכזי
מיטל שדות ז״ל
והוא האהבה לתחום העיסוק ולעשייה .גב' סטלה שדות ,אמה של מיטל ,נשאה דברים בשם המשפחה.
מר ערן זינגר הכתב לענייני ערבים ברשת ב' נשא את ההרצאה המרכזית בנושא" :המפה החדשה של המזה"ת והסיבות לפופולאריות של דאע"ש".
להקת החמניות של חיל המודיעין הנעימה למשתתפים ובני משפחותיהם של המצטיינים בשירתה .הטקס הסתיים בשירת התקווה.
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מהנעשה בעמותות

מודיעין 10

 504בשלום הגליל  -אין תחליף ליומינט בלחימה בשטחים רוויי אוכלוסיה

ביום שני 11 ,במאי  ,2015קיימה עמותת מודיעין  10כנס
שעסק בפעילות יחידה  504במלחמת שלום הגליל .הכנס
היה המשך לפעילותה של העמותה בשימור והעברת
המורשת של היחידה במהלך מלחמות ישראל  -מלחמת
יום הכיפורים ועתה מלחמת שלום הגליל .זאת ,בנוסף
לכנסים שערכה העמותה שעסקו בפעילות מרחבי
ההפעלה של יחידה  - 504צפון ,מרכז ודרום.
ראינו חשיבות היסטורית בהעלאת פעילות היחידה על מנת לשמר את המורשת
ולא פחות חשוב להעביר לדור הצעיר את חשיבותה של היחידה כחלק פעיל,
יוזם ומשמעותי באיסוף מודיעין יומינטי במלחמה .צוות של מתנדבים ,שכלל
את מפקדי המרחבים במלחמה ,אודי שגיא בצפון ,אלי זיו במרחב ביירות ,יושע
א׳ במרחב ארצי ובראשות מפקד היחידה גדי זהר ,שקד במשך כשנה על תכנון
האירוע ואיסוף החומרים והתכנים .רואיינו והוסרטו  25קצינים מתחומי ההפעלה
והחקירה .גם נציגי "הלקוחות" רואיינו וסיפרו על תרומת היחידה .הוכנו  6סרטים
שמתמצתים את תרומת היחידה לצה"ל במלחמה זו.
השתתפו בכנס חברי עמותת מודיעין  ,10מפקד היחידה וקציניו ,חקשב"ים במילואים ואורחים כמו אלוף איציק מרדכי ,שהיה מפקד אוגדה 91
שהיה לה חלק מרכזי בלחימה .בדברי הסיכום שלו התייחס האלוף מרדכי לתרומתה של היחידה במלחמה והדגיש שבכל מלחמה עתידית ,בוודאי
במתארים של המלחמות שהיו בשנים האחרונות של לחימה בשטחים רוויי אוכלוסיה אזרחית ,אין תחליף ליחידה  504כמכפיל כוח משמעותי.
הוסיפו דברים דומים אל"מ (מיל') משה צור (צוריך) ששימש קמ"ן הפיקוד ויובל חלמיש ששירת כקמ"ן חטיבה  35במלחמה .הנחה אהר'לה ברנע,
גם הוא חבר העמותה.

עמותת מודיעין  :10אופקים
מתחדשים בחברה הישראלית

הנושא המרכזי של פעילות העמותה השנה הינו "ישראל - 2015
שסעים בחברה הישראלית" .במסגרת זו קיימו חברי העמותה ב 19-ביוני
 2015סיור באופקים .אופקים מונה כ 27,000-תושבים והיא מורכבת
מקהילות רבות ביניהם בוכרים ,אשכנזים ,חרדים ,אתיופים ועוד .לישוב
תדמית של פריפריה במצוקה .הסיור נפתח בפגישה עם דניאל אורי
מנכ"ל "אופקימה" ,עמותה של משפחות צעירות העוסקת בתחום
הרווחה ,התרבות ופעילות הפנאי .בין הבעיות עימן נאלצים תושבי
העיר להתמודד נציין את מיעוט הקרקעות שבשליטתה ,ואת שיעורי
האבטלה המגיעים לכ .10%-מיזמים של עסקים קטנים מנסים לתת
מענה למצוקות בני העיר .אוסי בת העיר עימה נפגשנו ,אחת היזמיות
החברה גם ב"אופקימה" ,הקימה גן אירועים מסביב לבריכה בביתה והיא
מספקת שירותי קייטרינג .היא פועלת עתה להקמת מוזיאון שיספר
את סיפור הישוב .אחת השכונות שבקרנו ,כפר "איילים" ,מאוכלסת
בסטודנטים הלומדים בבאר שבע אשר תמורת תשלום מוזל בדיור
מסייעים לתלמידים בישוב ומגויסים גם לטיפוח השכונה ולעזרה
לשכנים .בשכונה סמוכה פועל מרכז קליטה ,המאכלס משפחות ותיקות
ועולים חדשים .הבתים בשליטת עמיגור ולישוב אין יכולת לסייע
באחזקת הדירות .במרכז משפחות קשות יום וקשישים רבים .בעיר

שכונות נוספות חדשות יותר ,ביניהן גם קריה חרדית שנבנתה ב. 1985-
האוכלוסייה החרדית בעיר מונה כ 30%-מתושבי המקום .כמו כן ,נהנים
תושביה מתנופת בניה ומהקמת שכונות חדשות שרוב המבנים בהן כבר
נמכרו .העיר מתגאה בהגירה חיובית ובבנים החוזרים לגור בה .אופקים
נערכת להתחבר לרכבת ,ומקימה ליד התחנה שכונה ומרכז מסחרי
לסטודנטים מתל אביב שהביעו רצון להשתקע בעיר.
לאחר סיור בשכונות נפגשנו עם נציג עמותת "המסדר" ,אשר סיפר על
פעילות ההתנדבות שמקימת העמותה בקרב תושבי אופקים ,הכוללת
תמיכה וסיוע לאקדמאים במציאת עבודה המתאימה לכישוריהם.
התרשמנו מאוד מעשיה ברוכה זו של עמותה אחות לנו .בסיור נחשפנו
לפאן חיובי נוסף של ישובים הפועלים לשיפור תוך התבססות על
כוחות מקומיים ומתוך גאווה ישובית.
דינה רותם
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מהנעשה בעמותות

עמותת בוגרי  - 8200בקדמת העשייה

שריינו ביומנכם :ארועי מורשת בצנרת

טיפוח המורשת

 0כנס המורשת השנתי  -יתקיים במפקדת היחידה ב 3-בספטמבר
 2015משעה  ,19:00במרכזו יעמוד ''צניפים'' .פרטים יבואו.

 0פרס יואל בן-פורת לעבודות ומעשים בתחום
ההתרעה הוענק השנה לספרם של דודי סימנטוב

 0קד"צ היחידה לדורותיו והחמישי בסדרה ''מפקדים
מספרים''  -בשלבי תכנון והכנה בידי ועדת התוכן של העמותה .בכנס

ושי הרשקוביץ "אמ"ן יוצא לאור" .הספר עוסק
בעשור הראשון בתולדות
המודיעין הצבאי הישראלי.
במהלך ערב ההתרעה השנתי
שהתקיים במל"מ ,במלאת
שמונה שנים לפטירתו של
תא"ל יואל בן פורת ז"ל
(מפקד  8200במלחמת יום
הכיפורים) הרצו תא"ל (מיל')
איתי ברון ראש חטיבת
המחקר באמ"ן לשעבר בנושא
''התרעה מודיעינית במבחן
שינויי העיתים'' ,ורס''ן א' ראש
זירה ביחידה ,בנושא ''אתגר
ההתרעה בזירה הדרומית''.

מפקדי היחידה בעבר ישתתפו תא"ל (מיל') מוטי דור און ותא''ל (מיל')
דני הררי .פרטים יבואו.
" 0תרגום לדורותיו"  -יוצאי גופי התרגום יזמו עריכת אירוע מורשת,
בהובלתו של סא''ל (בדימ') יגאל שוורץ .מועד מתוכנן – אביב .2016

פעילויות נוספות

 0כנס הנטוורקינג השנתי – שכבר הפך למסורת התקיים במהלך
חודש יוני  2015זו הפעם החמישית .נטלו חלק מעל  2,000משתתפים,
חברות היי-טק ,גופי השמה ועוד .נבחר סטארטאפ זוכה ,בין רבים
וטובים שהוגשו לתחרות .לראשונה הוצגו  15מיזמים חדשניים בתחום
יזמות חברתית .עמותת הבוגרים ליוותה גם פעילות זאת.
 0גיוס חברים  -העמותה פועלת לחיזוק הקשרים עם "דרגי השטח"'
ביחידה הסדירה במטרה לחשוף את הפעילות למשתחררים ולצרפם
כחברי העמותה.
 0מתנדבים  -הושלם כמעט תהליך הגיוס של עשרות מתנדבים
חדשים ,שיזריקו "דם צעיר" למערכי העשייה של העמותה ויאפשרו
לקדם במרץ פעילויות חדשות וקיימות.

 0הקרן ע״ש ששון (ששי)
יצחייק  -קרן מלגות חדשה לזכרו

של אל''מ ששון (ששי) יצחייק
(ז"ל) הוקמה על ידי המשפחה
ועמותת ש.מ.2.
0

מנטורים לעמותת "לתת עתיד"

עמותת "לתת עתיד" מסייעת לנשים ואנשים החיים בגבולות קו העוני
להקים או לפתח עסק קטן ככלי שיאפשר להם ולמשפחתם להתפרנס
בכבוד ולצאת ממעגל העוני .עמותת הבוגרים נותנת לקהל היעד
מעטפת תמיכה מלאה הכוללת כלים ומיומנויות חסרים בכדי לקיים
עסק קטן שיהווה מקור הכנסה משמעותי .מעטפת התמיכה כוללת:
הלוואה בתנאים מועדפים ,ליווי עסקי אישי במשך שנה ,הכשרות
עסקיות ועוד .עם הפנים לקהילה כתמיד.

יחידה  848במלחמת יום

הכיפורים  -אל''מ (מיל') נעם
שפירא ,חבר הנהלת ש.מ 2.הרצה
(ב 19-במאי  )2015בנושא תרומת
יחידה  848במלחמת יום הכיפורים
ששון (ששי) יצחייק ז״ל
בכנס שערך "המרכז לחקר כוח
המגן מיסודו של ישראל גלילי" בנושא ''המודיעין במלחמת יום הכיפורים״.

שוניה פכט

עמותת 'שובל'

וידיאו נבחרים מהסרט שהכינו בני
המשפחה .למחרת ב 19-ביוני 2015
עלו בני המשפחה לקברו.
 0פעילות תרבות וחברה  -חברי
העמותה ערכו במהלך חודש יולי 2015
סיורי ערב (כל יום חמישי) בבני ברק
במסגרת הכרת חיי הערב והלילה של
תושבי העיר החרדית .כן מתוכננים
אברהם שלום ז״ל
סיורי בוקר בשכונות ירושלים (עין
כרם ,המושבה הגרמנית ומשכנות שאננים) .סיורים אלו זכו וזוכים
להצלחה רבה ורשימת הממתינים לכל סיור ארוכה.

 0טקס יום השנה לזכרו של ראש השירות
לשעבר אברהם שלום בנדור ז"ל נערך במטה

שב"כ ב 18-ביוני  .2015השתתפו בני משפחה ,חברים
מוקירי זכרו ,חברי מטה שירות בדימוס ,חברי מטה שירות
פעילים ואחרים.
בני המשפחה פתחו את האירוע בדברים לזכרו .אחריהם נשא דברים
ראש השירות .בהמשך התקיים מושב לזכרו של אברום שנוהל ע"י
חזי כאלו .במהלך הערב השמיעו ה"אחים ליבנת" (קרובי משפחה)
קטעי ג'אז ,מוסיקה שהייתה אהובה על אברום והוקרנו קטעי
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מהנעשה בעמותות

עמותת 'אגמון'

שהפרויקט יתרום לה ולחבריה ב"שבירת תקרת הזכוכית" וביכולת
להגשים את החזון האישי של המשתתפים .היא הופתעה מהתרומה
ומהשינוי שהפרויקט הציע לה ולעמיתיה.
 0פרויקט רקיע  -נמשכת הפעילות של המנטורים מאגמון עם חניכי
מחזור ג' של פרויקט רקיע .במסגרת זו ביקרו העמיתים והמנטורים
בבית נשיא המדינה ובכנסת ונפגשו עם הנשיא ועם חברי הכנסת איתן
כבל ואורלי אבקסיס-לוי.

 0בחירות ב'אגמון'  -במהלך חודשים מאי-יוני
 2015קיימנו בחירות למוסדות העמותה .נבחרו
מועצה חדשה וועדת ביקורת חדשה ,לתקופת כהונה של
 4שנים .המועצה בחרה מתוכה את יו"ר הועד המנהל ואת הועד המנהל,
וראשי הוועדות השונות :ראובן אביטל נבחר ליו"ר הועד המנהל במקומו
של איציק ברזלי שסיים  6שנות כהונה בתפקיד זה ,אורי חן נבחר לסגן
יו"ר במקומו של משה דיבון ,ושאר חברי הועד המנהל שנבחרו הם:
איריס פ ,.רותי ג ,.שייקה ש ,.פיני ג ,.שלמה ג ..ליו"ר ועדת הביקורת
נבחר מוטי מ .בישיבה הראשונה של המועצה הביע היו"ר החדש את
תקוותו כי נושא מאבק הגמלאות על סף סיום .המועצה החדשה תוכל
לשים במקום הראשון את נושא ההתנדבות כנושא הדגל של העמותה
בשנים הקרובות.
 0הכנס השנתי  -אגמון קיימה כנס שנתי ב 28-ביוני  .2015בכנס נכחו
למעלה מ 1,200 -חברים וחברות ,והכנס עמד בסימן חילופי הדורות
במוסדות העמותה ,ומלאת  65שנה ל"מוסד".

נשיא המדינה מארח את מחזור ג׳ של פרויקט רקיע

במפגשים הועלו מצוקות הקהילה האתיופית וכל המעורבים גילו הרבה
רצון לסייע ולעזור .בוגרי המחזורים הקודמים ממשיכים לעשות חייל,
אחד הבוגרים (שי פרדו) אף קיבל פרס כספי נאה בימים אלה מעמותת
הפלמ"ח על פעילותו ותרומתו לחברה בישראל .על מנת לגייס תרומות
לפרויקט התקיים ב 5-ביולי ערב התרמה של ציורים מפרי מכחולו של
הצייר יהודה פורבוכראי ,בבית 'יד לבנים' ברמת השרון .הן הציורים והן
המקום נתרמו לצורך חשוב זה ע"י הצייר וע"י עיריית רמת השרון .בערב
הזה הושגו מספר תרומות .המעוניינים לתרום בקניית ציוריו של הצייר
יוכלו לפנות למשרד אגמון.
 0הטיול ליוון  -קבוצת חברים של אגמון חזרה במחצית יוני מטיול
ביוון ,במסגרתו הכירו את יוון הקלאסית ויוון ההררית .החברים שטיילו

הכנס השנתי

בכנס ברכו נשיא אגמון נחום ,ראש המוסד תמיר פרדו ,היו"ר היוצא
איציק ברזלי והיו"ר הנכנס ראובן אביטל .בכנס נפרד איציק ברזלי
בדברי סיכום על התקופה בה כיהן כיו"ר ובירך את ראובן בכניסתו
לתפקיד זה .בטקס הוענק לאיציק קולאז' ענק מפעילות אגמון בשנות
כהונתו .בדברי הברכה שנשאה אושרה פרידמן חברת פרויקט 'רקיע'
הועלתה על נס חשיבות הפרויקט להעצמת מנהיגות צעירה בקהילה
האתיופית דווקא בימים אלה .היא ציינה שחבריה העמיתים בפרויקט
מעורבים בדרגים הבכירים במציאת דרכים להכרה בזכויות בני הקהילה
מול מוסדות המדינה .אושרה הודתה על התרומה האישית שקיבלה
מהפרויקט ,למרות שבתחילת הדרך הייתה ספקנית לגבי הסיכוי

הטיול ליוון

ביוון לא נפגעו מהמשבר הכלכלי שמדינה זו עוברת בתקופה זו ,אך חשו
במספר מקומות בהשפעה שיש למשבר זה על האווירה ברחוב.

נעם שפירא

בכנס האגודה הבינלאומית של היסטוריונים של מודיעין
בזגרב – חמישה מרצים מישראל
בתחילת יוני  2015נערך בזגרב ,בירת קרואטיה ,הכנס השנתי של
האגודה הבינלאומית של היסטוריונים של מודיעין ( )IIHAבהשתתפות
כ 80-חוקרים ואנשי מודיעין מרחבי העולם .במושבים הרבים שהתקיימו
בכנס הציגו חמישה מרצים מישראל את מחקריהם  :פרופ' שלמה
שפירא מאוניברסיטת בר-אילן  ,שהוא גם היו"ר של האגודה ,ד"ר אפרים

כהנא ממכללת הגליל המערבי ,ד"ר עזריאל לורבר ,לשעבר איש רפאל,
תא"ל (מיל') אפרים לפיד מאוניברסיטת בר-אילן וד"ר אייל פסקוביץ
מאוניברסיטת חיפה .חלק חשוב בכנס הוקדש לנושא המודיעין
במלחמה העקובה מדם של מדינות יוגוסלביה לשעבר לפני עשרים שנה
והמודיעין לכוחות הבינלאומיים של אירופה והאו"ם במלחמה זו.

אפרים לפיד
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אנטבה  -האנשים שנותרו מאחורי הצללים
אבנר אברהם*  -אוצר התערוכה

 39שנים עברו מאז פעולת הקומנדו הנועזת שביצעה ישראל ,ועד היום
נותרו דברים רבים שעדיין לא ניתן לומר ולספר ,אנשים שזהותם נותרה
מאחורי הקלעים ,שמם לא הוזכר ואולי גם לא יוזכר .שמה של הפעולה
נקבע כ"מבצע יונתן" בעקבות נפילתו של סא"ל יוני נתניהו ז"ל ,מפקד
סיירת מטכ"ל שעמד בראש הכוח הפורץ לטרמינל באנטבה ,אוגנדה.
האירוע הונצח לאורך השנים בעשרות אם לא מאות של ספרים ,סרטים
כתבות ומאמרים .הצלחת המבצע נשענה על  3צירים מרכזיים :חיל האוויר
 שהטיס את הכוחות ,כוחות החי"ר המובחרים  -כגורם מבצע ,וקהילתהמודיעין  -שסיפקה מודיעין למבצע והביאה את ראש הממשלה יצחק רבין
לתת "אור ירוק" למטוסים ,שעשו דרכם ליעד.
ב 9-ביולי  2015נפתחה ב'מרכז רבין' בתל-אביב תערוכה ראשונה בהיקפה
המציגה את סיפור המעשה בזוויות שונות ומנקודות מבט שחלקן טרם
סופרו .התערוכה הוצגה  4שנים לפני כן ,במטה המוסד למודיעין ולתפקידים
מיוחדים .המבקר בתערוכה נע במסדרון צר כאשר קירו הימני מייצג את צד
החטופים וקירו השמאלי את הממשלה וכוחות הביטחון .התערוכה ,שכוללת
בין היתר מוצגים מקוריים ומסמכים שרואים אור לראשונה ,מציגה את
נקודת מבטו של יצחק רבין ז"ל  -מי שעמד בראש הממשלה והחליט לאשר
את יציאת הכוחות לפעולה .ההנחיה לא נמסרה בכתב ,אך ניתנה הוראה
למנכ"ל משרד ראש הממשלה ,עמוס ערן ,להכינה ,במידה והפעולה תיכשל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה ,ראש המוסד תמיר פרדו,
דליה רבין ואבנר אברהם

כחודש לפני פתיחת התערוכה פורסמו בכלי התקשורת הודעות הקוראות
לחטופי אנטבה כמו גם ללוחמים שנטלו חלק במבצע  -ליצור קשר עם
מרכז רבין ,במטרה להזמינם לאירוע הפתיחה .ואכן ,עשרות שיחות טלפון
הגיעו מכל עבר  -מהארץ ומן העולם .וכאן נפתח צוהר אל אנשים ,טלפונים
וכתובות דואר אלקטרוני ועימם מידע נוסף על המבצע והאנשים שעמדו
מאחוריו .בין האורחים הרבים שהגיעו לערב הפתיחה נטלו חלק ראש
הממשלה בנימין נתניהו ובני משפחתו ,משפחת רבין ,ראש המוסד ורבים
מקרב החטופים ,הלוחמים ומתכנני המבצע .אל"מ (מיל') אמנון בירן שהיה
קמ"ן המבצע תרם לתערוכה מן הידע שלו ותדרך את צוותי המוזיאון.
* גמלאי המוסדavner@aavner.com ,

חגיגת הספר במל"מ

ביטוי בדמות הגיבור .חיים אסא דיבר
על מנהיגות ואודות היחסים שבין מוסר
לעצמה .רפי קיטרון דיבר על המודיעין
באימפריה הרומית .זאת בהקשר לתפקיד
החשוב שתופשים בספר שירותי המודיעין.
כן סיפר על המודיעין בכלל העולם העתיק
תוך השוואה למודיעין ד'היום כשרק
הטכנולוגיה השתנתה מאז .אלי אבידר
הינו יוצא אמ"ן (יח'  ,)504מילא תפקידים
בשירות החוץ וכיום פעיל במגזר העסקי.

יבול נוסף של ספרים חדשים

ב 6-ביולי  2015התקיים במל"מ ערב השקה לספר "איקטוס" ,רומן היסטורי
המתרחש בתקופה הרומית ,מאת אלי אבידר .את הערב פתח מנכ"ל המל"מ
דודו צור שגם הציג את פעילות המל"מ .בהמשך התקיים פנל בהנחיית
יוסי אלפי ובהשתתפות המחבר ,ד"ר חיים אסא וד"ר רפי קיטרון ,בנושא
"מנהיגות ,מוסר ומודיעין".
המחבר סיפר על הספר ותהליך הכתיבה כולל דיוקנאות שעיצב על פי
דמויות שהכיר מעבודתו באמ"ן .כן דובר בנושא של כיבוד האויב הבא לידי

השקת ספרו של ד"ר שמעון אביבי "דרוזים מעשה מרכבה"

האודיטוריום במל"מ היה מלא מפה לפה ,ביטוי לכבוד ולהערכה שרוחשים חברי
העמותה לחברנו ד"ר שמעון אביבי ,חבר הוועד המנהל של המל"מ וראש ועדת קרנות
ההנצחה לרגל חגיגת השקת ספרו החדש" :דרוזים מעשה מרכבה" ,שהתקיים ביום
שלישי  7ביולי  .2015ברכו :יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר ,קאדי בית הדין הדתי הדרוזי
שיח' עמאד אבו ריש ובעל הוצאת הספרים 'אריאל' מר אלי שילר .פרופ' שיח' פאדל
מנסור הרצה על דמותו של הנביא יתרו (נבי שועיב) ,ופרופ' אייל זיסר הרצה בנושא:
"בלב הסערה :הדרוזים בסוריה ,בלבנון ובישראל".
לאחר דברי תודה למשתתפי האירוע ולדובריו בחר אביבי לספר את סיפורו של ֶה ָחלָ ל
ּכַ איִד ַחסּון ,הממחיש היטב את הקישורים המחברים בין הדרוזים ,מדינת ישראל,
המודיעין והמל"מ .סופו של המחקר שהציג אביבי הומחש בהחלטת ועדת ההנצחה של המל"מ להכיר בחסון כחלל קהילת המודיעין ולהנציחו במבוך ההנצחה
במל"מ במאי  .2011כאיד חסון נשלח עם בן דודו שבועיים לפני הקמת צה"ל ב 1948 -לאסוף ידיעות על הצבא העיראקי בצפון השומרון ,נתפס ע"י חיילים
עיראקים שהעבירוהו לידי הלגיון הירדני .לאחר שהועמד לדין בעוון ריגול לטובת ישראל ,הוצא להורג בתליה בשכם ב 15-במרץ  .1949יהי זכרו ברוך!
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קול קורא לצלמים
בחודש מאי  2016תתקיים תערוכת צילומים
במשכן לאמנויות הבמה ,בתל אביב,
במסגרת תערוכות "חיילים מצלמים צבא"
לזכרו של סמ"ר אמיר קרא ז"ל,
שנפל בלבנון בשנת .1995
הפעם נושא התערוכה הינו:

פרטי ההשתתפות בתערוכה:
 .1יש לשלוח תמונות בצבע או ש/ל.
 .2התמונות יכולות להיות בכל גודל שהוא.
 .3ניתן לשלוח עד  10תמונות בודדות או סדרת צילומים.
 .4יש לציין על גב כל תמונה את הפרטים האישיים שלכם.
 .5בתוך המעטפה יש לציין את פרטי השולח כולל הטלפון.
 .6את התמונות יש לשלוח עד  31בדצמבר  ,2015ולציין על גבי המעטפה
"עבור תערוכת צילומים" לפי הכתובת הזו:
המשכן לאמנויות הבמה ,לאונרדו דה וינצ'י  ,28תל אביב ,לידי פרומה.
ניתן לשלוח את התמונות במייל .גודל קובץ התמונה עד  ,1MBבצירוף כל
הפרטים המפורטים מעלה ,לכתובת המייל.taruha0@gmail.com :

רגעים של רעות
(על חברות ואחווה)

דף התערוכה בפייסבוק:

www.facebook.com/tamidshirioner2014

בגיליון מבט מל״מ  ,72שראה אור ביוני :2015
 0שיחה שיירט צה"ל בין מלך ירדן לנשיא מצרים בששת
הימים חשפה תיאום מפתיע.
 0רשת ההצלה של סייעני מערכת הביטחון.
 0כך גייס יצחק שמיר כמה מחבריו למשימה מבצעית
מעבר לים.

 #מתוך העבודות שתישלחנה ,ייבחרו לתצוגה כ 30-תמונות ,שאותן נפתח ונמסגר
במסגרת הפקת התערוכה  #התמונות לא תוחזרנה  #שליחת התמונות מהווה
הסכמתכם לשימוש בצילומים לטובת פרסום ויח"צ של התערוכה.

צ'אפחות
 0אשל ארמוני מונה למנכ"ל משרד
הבינוי .בעבר ראש אגף במוסד.
 0תא"ל (מיל') אפרים לפיד נבחר
ליו"ר עמותת בוגרי המכללה לביטחון
לאומי (מב"ל).

אפרים לפיד

אשל ארמוני

מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש האלוף מאיר עמית
אנו מזמינים אתכם לעיין בעבודות חקר בתחום המודיעין ,שהתפרסמו לאחרונה
והועלו לעיון באתר "מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש האלוף מאיר עמית".
היכנסו נא לאתר ,בכתובתwww.terrorism-info.org.il/he/index.aspx :
לשונית "מודיעין" ,חוצץ "ספרים ומאמרים":
 #המחקר המודיעיני – בירור המציאות בעידן של תמורות ושינויים"  /איתי ברון.
 #ידיעת הזהב – סיפור פרשייה מודיעינית נשכחת" ( / )5/10/73עמוס גלבוע.
 #מנהיגות במודיעין – דברים מערב-עיון לזכרו של רא"ל אמנון ליפקין-שחק ז"ל.
 #משק כנפי הטעות – מסע עם האלוף (דימ') אלי זעירא אל מקורות הערכת
המודיעין טרום מלחמת יוה"כ  /אבירם ברקאי.
נשמח לקבל מכם תגובות והתייחסות.
בברכה חמה ,רון כתרי ,תא"ל (מיל') ,ראש המכון

תודתנו
לשמעון אביבי ,לאבנר אברהם ,לגדי זהר ,ליובל
חלמיש ,לרון כתרי ,לאפרים לפיד ,לגדעון
מיטשניק ,לאפי מלצר ,לאמנון סופרין ,לרקפת
פאר ,לשוניה פכט ,לנינה פתאל ,לרפי קטרון,
להלן קרא ,לדינה רותם ,לאמיר רפפורט ,לסטלה
שדות ,למיטל שטדלר ,לנעם שפירא ולצוות
ישראל דיפנס על הסיוע בהכנת החומר ולכל
האחרים שתרמו.

"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
mlm@intelligence.org.il
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