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משולחן המנכ"ל תא"ל (מיל') דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,
ידיעון זה רואה אור בפתחה
של שנת עבודה העומדת בסימן
כניסתו של הועד המנהל החדש
של המל"מ (חבריו מפורטים
בהמשך) .יש בועד החדש
תמהיל של חברים הממשיכים לקדנציה שנייה ולא
מעט פנים חדשות ,אשר יחד יובילו את המל"מ
בהנהגת היו"ר ובסיוע הצוות האקזקוטיבי ב4-
השנים הקרובות.
זו הזדמנות נאותה להודות לועד המנהל היוצא
על הישגיו ,ובכלל זה הרחבת הפעילות לקהלים
השונים ששיאה הוא הכנס הבינ"ל למודיעין ,והקמת
המכון לחקר המודיעין ומדיניות .תודה גם על רוח
שיתוף הפעולה בה פעל הועד היוצא .אני מברך
את חברי הועד הנכנס ובטוח ,כי ימשיך להוביל
את העמותה להגשמת החזון והשגת היעדים אשר
ייקבעו בתקופת כהונתו ,ויביא רעיונות חדשים
לטובת העמותה ,המשפחות והחברים .יחד נגבש
בתקופה הקרובה את הרכבי הועדות ואת תכנית
העבודה לשנה החדשה ,ונביא את עיקריה לידיעת
חברי העמותה.
רבעון הסיום של שנת  2016הביא לידי ביטוי
את הפעילות הנרחבת של העמותה על קרנות
ההנצחה הפועלות בה ,כמפורט בידיעון זה .בתוך
כך אציין את הסרט המודיעיני וההרצאה שקדמה
לו ,שעסקו בנושא הסייבר כמימד הלחימה החדש
ועל השפעותיו היומיומיות על חיינו ,בימת המודיעין
בנושא הסכם הגרעין שנחתם עם איראן ופעילות
קרנות ההנצחה לזכר יואל בן פורת ז"ל ולזכר זאב
הרבט (וולוולה) ז"ל .ברצוני להדגיש את פעילות
חנוכה המסורתית למשפחות השכולות ,הנערכת
זו השנה השמינית באתר שלנו בגלילות .זו פעילות
המיועדת לכל חברי המשפחה ואשר שומרת
ומחזקת את הקשר בינינו לבין המשפחות .פעילות
נוספת ייחודית למשפחות תתקיים בחודשי האביב.
אני מאחל לכולנו שנת עבודה פוריה!
דודו צור
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מהנעשה במל"מ

חילופי משמרות בהנהלת המל"מ

ישיבת הנהלת המל"מ התקיימה ביום רביעי  28בדצמבר  ,2016ויוחדה לפרידה מחברי
הוועד המנהל היוצא ומפגש ראשון עם חברי הוועד המנהל החדש ,שנבחרו לתקופת
כהונה של  4שנים.
חברי הוועד המנהל החדש הם :אמנון סופרין ,אירית אליגון ,מירי שד"ר ,רפי מלכה ,ריבה
שניידר טסלר ,יובל חלמיש ,אמנון בירן ,ד"ר ברק בן-צור ,יצחק ברזלי ,חיים קניג ,עופר
לונברג ,צילה נוימן ,עודד חביב ,יגאל סימון ,יהודה ברק ,יקותיאל (קותי) לביא ,אלי כהן ,מאיר
שגב ,ד"ר דני אשר ,מנחם כהן ,אריה שור ועודד תבור .נציגי המשפחות השכולות שנבחרו
הם :סטלה שדות ,חגי מן ,אלי גרינברג ,לב רן ניסן ובויטלר דוד .בישיבה נטל חלק ראש ועדת
הביקורת החדש חיים מנור-מינא.

הדלקת נרות חנכה

בפתח הישיבה סקר יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר ,שנבחר לקדנציה שניה ,את תחומי העשייה
של המל"מ עד כה והציג את חזונו להמשך הפעילות ב 4-השנים הבאות .ראשי הועדות,
שכיהנו בוועד המנהל שסיים את כהונתו ,סקרו את תחומי פעילותם :ראש ועדת מורשת
ותכנים תא"ל (מיל') אמנון סופרין ,ראש ועדת הנצחה מר אריה ליבנה (לייבו) ראש ועדת
פעילות וגיוס חברים תא"ל (מיל') יובל חלמיש ,ראש ועד קרנות הנצחה ד"ר שמעון אביבי,
ראש ועדת כספים מר שוקי די-גופר ,מנהל המכון לחקר מדיניות ומודיעין תא"ל (מיל') רון
כתרי ,מנהל מודיעין וקשרי חוץ תא"ל (מיל') יוסי קופרווסר ועוד .מנכ״ל המל״מ דודו צור
ומנהל האתר וסמנכ"ל תפעול מר חנן מזור הציגו את עיקרי העשייה בתחומי אחריותם.
בהמשך הציג אל"מ א' ,קצין בכיר בחטיבת המחקר את הערכת המודיעין המדינית-אסטרטגית
שגובשה לאחרונה באמ"ן ,והחברים הדליקו נר של חנוכה .נאחל לחברי הוועד המנהל
החדשים הצלחה ,ונודה לחברים שהשלימו שנים של תרומה ופעילות משותפת לקידום ערכי
העמותה ,בידיעה כי ימשיכו לעשות לקידום יעדי העמותה וערכיה.
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מהנעשה במל"מ
דבר העורכת
קוראים יקרים,
שנת  1979במזרח-
התיכון הייתה סוערת
ורבת תהפוכות ,אפילו
יחסית לימינו אלה.
מצד אחד ,נחתם הסכם
שלום עם מצרים ,מי שהייתה הגדולה
באויבותינו .מצד שני ,איום האסלאם
הרדיקאלי כבר התייצב כעננה מאיימת –
בסעודיה ,קבוצת קנאים סונים השתלטה
על הכעבה ואיראן ,בעלת-ברית (כמעט)
עד אז ,הפכה לרפובליקה האסלאמית
ולמוליכת האיומים על ישראל.
גייזי צפריר ,שליח המוסד בטהראן סיפר
ב"בימת מודיעין" כיצד נחלצו 'בחורינו'
משם בעור שיניהם .גם עתה ,שלושים
ושמונה שנים לאחר מהפכת ח'ומייני,
איראן היא אולי המסוכנת באויבי ישראל.
הדיון הראשי בבימת מודיעין התנהל על
תמונת המצב האסטרטגית לאחר הסכם
הגרעין עם איראן .ניתוחיהם והערכותיהם
של המומחים תומצתו על ידי אמנון
סופרין ,והם מוגשים להלן .כמובן שכל
תחזית נעשית במגבלות הידע ,ההיגיון,
וחוסר הוודאות באשר לכל עתיד .מה
צופנת בחובה  2017הבאה עלינו (לטובה?)
מה יתחולל בעשר השנים עליהן הוסכם
בין הצדדים ל"הסכם וינה"? כמה תהפוכות
נוסח  1979עוד מצפות לנו? – שנחייה
בבריאות טובה ,ונראה.
בגיליון זה תוכלו לקרוא גם על פעילות
ההנצחה והמורשת של המל"מ ,על
הנעשה בעמותות ,ננוע ב"מנהרת הזמן" -
תזכורת לאירועי עבר הקשורים בתולדות
קהילת המודיעין  -ונתעדכן על פעילויות
מתוכננות בתקופה הקרובה.
קריאה מהנה ושנה אזרחית
מוצלחת ומיטיבה,
יוכי ארליך

אירוע חנוכה מסורתי למשפחות
השכולות במל"מ תשע"ז

ילדי המל״מ מדליקים נר של חנוכה

הדלקת נר של חנוכה נערכה במפגש חנוכה המסורתי של המשפחות השכולות של קהילת
המודיעין באתר ההנצחה במרכז למורשת המודיעין המל"מ ביום שלישי  27בדצמבר .2016
מפגש זה מתקיים זו השנה השמינית ברציפות .בני משפחות מכל קצוות הארץ מלווים
בילדיהם ובנכדיהם נטלו חלק באירוע ,ולאחר שהתכבדו בארוחת צהריים קלה ,חולקו בהפרדה
לפעילויות שנועדו לילדים ולמבוגרים .בפתח האירוע ברך יו"ר המל"מ ד"ר צביקה שטאובר
את בני המשפחות ,עדכן בנעשה במל"מ והציג את תכניות העתיד להרחבתו ופעילותו הענפה.
התכנית האמנותית התקיימה בנפרד :לילדים ,הצגה והפעלות ,למבוגרים הופעה של האמנית
יעל קפיטולניק ,במופע סטנד אפ שהעלה הרבה חיוכים על פני המשפחות.
בדברי ברכה של נציגת המשפחות השכולות הגב' סטלה שדות ,אמה של מיטל שדות ז"ל,
הציגה את נציגי המשפחות ,הנבחרים החדשים להנהלת העמותה .סטלה ציינה את החשיבות
בשותפות ובמעורבות המשפחות בפעילויות באתר לזיכרון ולהנצחת הנופלים ולשמירה על
מורשתם .בסיום המפגש הדליק הרב הצבאי של חיל המודיעין נר רביעי של חנוכה בהשתתפות
בני המשפחות ,ששרו שירי חנוכה והתכבדו בסופגניות ובשי למשפחה.

סטלה שדות

בימת מודיעין מס' :12

איראן לאחר הסכם הגרעין
בימת

מודיעין מס'  12התקיימה במל"מ ביום שישי  23בדצמבר  2016בשיתוף פעולה עם
ישראל דיפנס .פתח את האירוע מנכ"ל המל"מ דודו צור בהצגת תובנות לגבי איראן מאז
המהפכה האיסלאמית ועד לימים אלה שאחרי הסכם הגרעין .איש המוסד לשעבר אליעזר
(גייזי) צפריר הציג פרשיית מודיעין בתארו את ימיה האחרונים של הקהילה הישראלית
בטהראן ברקע למהפכה האסלאמית ( .)1979לאחר מכן ,התקיים פאנל מיוחד בהנחיית
אמנון סופרין המוביל את בימת המודיעין בנושא איראן לאחר הסכם הגרעין.

נציג המוסד באיראן ערב נפילת השאה :לישראלים שנותרו
בטהראן הסוערת הוכנו דירות מבטחים למקרה הצורך

דיוקנו של חמייני נישא בידי ההמון בעת המהפכה

גייזי צפריר שימש נציגו האחרון של המוסד
בטהראן בימים שקדמו למהפכה האסלאמית.
הוא התחיל בתפקיד ראש שלוחת המוסד
בטהראן באוגוסט  .1978לדבריו בשנה האחרונה
לשלטון השאה היו באיראן כ 1,300-ישראלים:
קבלנים ,יועצים בתחום החקלאות ,נציגי חברות
שונות ,והקהילה היהודית מנתה כ 85,000-איש.
בספטמבר  ,1978כאשר המצב באיראן החל
להידרדר ,נתקבלה החלטה המשך בעמוד 3
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מהנעשה במל"מ
המשך מעמוד 2

בישראל ,כי האחריות לביטחון הישראלים בטהראן תהיה נתונה בידי
המוסד .גייזי תאר כיצד ארגנו את הישראלים בקבוצות ,לפי אזורי
שהייתם ,לכל קבוצה מונה 'מפקד'  -קצין במילואים ,הוכנו דירות
מבטחים עם מנות מזון ,מים ודלק כדי לרכז בהן את הישראלים,
למקרה הצורך.
הישראלים ובני משפחותיהם פונו אט אט במשך חצי שנה .ב1-
בנובמבר  1978החלו מהומות בטהראן :ההמון העלה באש מבנים,
ותקף את משרד אל-על ומרכזי תרבות של שגרירויות ארה"ב
ובריטניה .בשבועיים האחרונים נשארו באיראן  34ישראלים בלבד.
הם חיפשו "סימנים מעידים" אשר לפיהם ידעו מתי עליהם לעזוב
את טהראן .גייזי נהג להעביר דיווחים למטה המוסד על האירועים
בשטח .בשלב מסוים העריך השגריר הישראלי יוסף הרמלין (ז"ל)
כי עליהם לעזוב את איראן ,אך כל עוד אין החלטה כזו בארץ הם
יישארו לעמוד על משמרתם...
אחרוני הישראלים עזבו את איראן לפני הגעתו של ח'ומייני ,כאשר
כבר היה ברור כי המדינה עוברת שינוי משמעותי ,בעיקר ביחסה
לישראל .מאז "המהפכה האיסלאמית" ,חתם גייזי ,הפכה איראן
לאויב גדול למדינת ישראל.

המתקן בנתנז

במאי  2016דיווחה סבא"א ,כי איראן מיישמת את ההסכם :היא
מגלה שקיפות לפיקוח על אתריה הגרעיניים ,צמצמה את מלאי
האורניום המועשר לכ 300-ק"ג ,צמצמה את מספר הצנטריפוגות
הפעילות במתקן נתנז לכ– 5,000צנטריפוגות פעילות ,צמצמה
את מספר הצנטריפוגות במתקן פורדו לכ 1,050-צנטריפוגות לא
פעילות ,ועצרה את פעילות כור המים הכבדים באראק ,ופתחי המיכל
נחתמו בבטון .ואולם :ההסכם מאפשר לאיראן לבצע ניסויים בדגמי
הצנטריפוגות המפותחים שפיתחה (אך מחויבת לדללם לאחר תום
הניסוי) ואין התייחסות לפיתוח טילי קרקע קרקע בעלי כושר נשיאה
של רש"ק גרעיני.
בעקבות הסכם וינה חל שיפור במצבה הכלכלי של איראן :מכירות
הנפט עלו בלמעלה מ ,50%-שתי חברות תעופה גדולות" ,בואינג"
ואירבוס" ,חתמו אתה על חוזה לספק לחברת התעופה האיראנית
כ 170-מטוסים חדשים ,האינפלציה ירדה באופן משמעותי והמטבע
יציב ,אנשי עסקים באירופה הודיעו על כוונתם לחתום על עסקאות
"גדולות" באיראן ,משרד האוצר האמריקני הודיע כי איראן מנהלת
מו"מ על קווי אשראי חדשים בהיקף של מיליארדי דולרים ,יש לה
תכניות להעלאת ההשקעה הישירה ביותר מ 3-מיליארד דולר ,ומזכיר
המדינה ,קרי נפגש בחודש מאי עם מנהלי בנקים אירופים והודיע
להם כי "עסקים לגיטימיים" עם איראן מותרים ,גם אם ארה"ב לא
הסירה את הסנקציות הבילטרליות שלה על איראן ,שאינן קשורות
לגרעין ,ובכלל זה את האיסור לפעילות בדולרים.
בה בעת ,איראן ממשיכה בפיתוח מערכות הטק"ק ועושה מאמצים
להארכת טווח הטילים ולהגדלת הרש"ק .יתרה מכך ,איראן פועלת
במזרח התיכון במספר חזיתות כמובילת הזרם השיעי במאבק בסונים,
בסוריה היא תומכת במשטרו של אסד ,בתימן תומכת בחות'ים מול
חזית ערבית שמובילה סעודיה ,ומקדמת פח"ע נגד ישראל .סופרין
הציג לדוברים שאלות הנוגעות למאזן הרווח וההפסד של איראן
בעקבות ההסכם והשלכותיו על מצבה הפנימי ומעמדה האזורי
והגלובלי.

איראן לאחר ההסכם

בחשבון הרווח וההפסד  -ההסכם אמנם פגע בתוכנית הגרעין
בטווח הקצר אך באמצעותו איראן מבססת את מעמדה האסטרטגי,
מקבלת לגיטימציה להמשך פיתוח תכנית הגרעין ,ובינתיים יש
תקווה להצעיד את החברה והכלכלה לעידן חדש של פיתוח ושגשוג.
בחלק השני של "בימת מודיעין" הנחה אמנון סופרין פאנל בנושא
איראן לאחר החתימה על ההסכם .השתתפו אלוף (מיל') נמרוד שפר,
אשר שימש במגוון תפקידים בכירים בחיל האוויר ,בתפקידו האחרון
שימש ראש אג"ת בצה"ל; פרופסור (אמריטוס) דוד מנשרי ,מהחוג
להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה ,חוקר בכיר במרכז אליאנס
ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב; וגב' סימה שיין ,אשר
שימשה בעבר ראש חטיבת המחקר במוסד ,וראש אגף איראן ומשנה
למנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים.
בפתח הדברים הציג סופרין את הסכם וינה (הסכם המעצמות על
תכנית הגרעין האיראנית) שנחתם ב 14-ביולי  2015בין איראן לבין 5
החברות הקבועות במועבי"ט כולל גרמניה ומדינות האיחוד האירופי.
עם החתימה על ההסכם העריכו מומחים בארה"ב ,כי בהינתן החלטה
תוכל איראן לעבור לפיתוח יכולת אשר תוביל אותה לייצר פצצה
בתוך שנה.

תכנית הגרעין

הערכה  -לפני החתימה על ההסכם יכלה איראן להגיע לפצצה,
בהינתן החלטה ,גם בתוך חודשים .קהילת המודיעין האמריקנית
מעריכה כעת כי משך הזמן אשר יידרש לאיראן להגיע לפצצה יהיה
המשך בעמוד 4
כשנה.

חסן רוחאני נשיא איראן (צילום :רויטרס)
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מהנעשה במל"מ
המשך מעמוד 3

הדוברים ציינו כי איראן הגיעה להסכם לאחר שב 2013-הייתה נתונה
במצב קשה מבחינה כלכלית ובעקבותיו הציפיות לשיפור הרקיעו
שחקים .מבחינה פנימית המצב אינו מזהיר ,ישנם סימנים לשינוי,
אך זה יארך זמן.
בראייתה של איראן בשנתיים האחרונות ידם של השיעים במזרח
התיכון על העליונה :בסוריה ,בעיראק ובתימן הם מתמודדים
בהצלחה מול גורמים שונים ובעיקר מול קואליציה סונית .ההסכם
הביא לשיפור המצב הכלכלי אך הסיג את תכנית הגרעין לאחור .אין
בהסכם דבר כדי לשנות את האינטרסים של איראן ,ובוודאי שלא את
עמדתה של איראן כלפי ישראל.

פתיחת ההסכם למו"מ ,אך כאן יחול עיקרון ההדדיות .איראן אשר
חוששת משינוי אפשרי במדיניות ארה"ב כבר פנתה לסבא"א וביקשה
אישור לפתח מנועים גרעיניים לכלי שייט.

מנשרי :ארה"ב והמערב הם האויב העיקרי
של איראן

פרופ' מנשרי דחה את האמירות בישראל כי איראן מהווה "איום
קיומי" וטען כי אלה נועדו לצרכי פנים .באיראן אין חילוקי דעות
ביחס לעוינות כלפי ישראל ,האידאולוגיה היא "התגית" האיראנית
להיותה מעצמה אזורית .ישראל אינה האויב העיקרי של איראן אלא
ארה"ב ותרבות המערב .ישנם גורמים באיראן הסבורים כי צריך לשפר
את היחסים מול ארה"ב ,אך אין כל חילוקי דעות ביחס לישראל.

שיין :האיראנים עשו חישוב קר ורציונלי

את הפצצה הם יכולים להשיג אחר כך ,אבל את הסנקציות
הכלכליות הם רוצים להסיר עכשיו.
סימה שיין ציינה כי להסכם מגבלות לא
מעטות ,אך הוא לקח את איראן אחורה
בהקשר לפיתוח התוכנית :לפניו היו לה
 20,000צנטריפוגות מוצבות ,ואילו היום
יש לה  5,000בלבד .היה לאיראנים אתר
נוסף שבו  1,000צנטריפוגות מעשירות,
הוא נהרס .ההסכם הזה הוא הישג בהיבט
ביטול הסנקציות הכלכליות אבל הוא
בהחלט פגע בתכנית הגרעין .האיראנים
סימה שיין
עשו חישוב קר ורציונלי :את הפצצה הם
יכולים להשיג אחר כך ,אבל את הסנקציות הכלכליות הם רוצים
להסיר עכשיו.
ההישג המרכזי של ההסכם ,הוא שאם הם יחליטו להפר את ההסכם,
ייקח להם שנה להגיע לפצצה ,שזה מספיק זמן כדי לעצור אותם.
האזרח הפשוט עוד לא חש שיפור משמעותי בחייו ,אבל אין ספק
שהמגמה הכללית כעת היא חיובית .ובהיבט האסטרטגי  -הנוכחות
האיראנית בסוריה התקיימה גם לפני שנחתם ההסכם .סוריה היא
החוליה המרכזית והחשובה ביותר לאיראנים .היא המסלול לסיוע
לחיזבאללה וחיונית ליצירת חזית התנגדות מול ישראל וארה"ב .לכן
ההחלטה שחיזבאללה יהיה מעורב בסוריה ,זו החלטה איראנית,
אפילו למורת רוחו של חיזבאללה.

פקחי סאבאא ומדענים איראניים (צילום )AP

באשר לסיכונים בהסכם והסיכון שאיראן "תפרוץ" לעבר ייצור פצצה:
הם לא צופים כי בתקופה התחומה בהסכם איראן תעשה פעולות
אשר משמען הפרת ההסכם :איראן קיבלה לגיטימציה הן למשטר
האסלאמי והן להעשרת אורניום על אדמתה ,איראן קיבלה אישור
לפעילות מחקר ופיתוח והיא פועלת כעת לפיתוח צנטריפוגות
חדשות ומתקדמות אשר תקצרנה את משך הזמן הנדרש להעשרה
באופן משמעותי .תהליך זה ייקח כ 8-6-שנים .לפני החתימה על
ההסכם יכלה איראן להגיע ,בהינתן החלטה לפצצה בתוך כשלושה
חודשים ,קהילת המודיעין האמריקנית מעריכה כי כעת משך הזמן
אשר יידרש לאיראן להגיע לפצצה יהיה כשנה.
באשר למה ישראל צריכה לעשות :העמדה הישראלית הרשמית
כלפי ההסכם שלילית .נמרוד שפר חושב כי ההסכם "קונה" לישראל
הרבה זמן .גם כאשר איראן הייתה תחת סנקציות היא הצליחה לשגר
לוויינים לחלל ולהיות חלק מ"מועדון החלל" .איראן היא מדינה
מפותחת מבחינה טכנולוגית ואת הידע אין אפשרות "לבטל/למחוק".
איראן תנסה "לנגוס" בהסכם ולבחון את גבולותיו ,כפי שכבר עשתה
בניסוי שיגור טילי קרקע-קרקע .מרגע שאיראן תנסה "לפרוץ" לעבר
פצצה ייקח לפחות פרק זמן של שנה עד שיוכלו לפתח יכולת כזו.

אמנון סופרין

שפר והמענה הישראלי

ישראל צריכה לפתח שלוש יכולות עיקריות כמענה לתרחיש כזה:
הראשונה ,לפתח יכולת ניטור מרבית .השנייה ,לתכנן ולתרגל את
תהליך קבלת ההחלטות .והשלישית ,לפתח ולהכין את המענה
לאתגר .באשר להשפעת חילופי השלטון בארה"ב ועליית ממשלו
של טראמפ – פתיחת ההסכם מחדש תשרת את האינטרס האיראני
ואת האינטרסים של בנות בריתה :רוסיה וסין .אפשרות אחרת היא

מתקן גרעין איראני  -מבט-מלמעלה
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מהנעשה במל"מ
סינמה בלש

מועדון סרטי המודיעין של המל"מ "סינמה בלש":

הסרט סנודן והרצאה על הסייבר כמימד הלחימה החמישי

אירוע נוסף במסגרת מועדון סרטי המודיעין של המל"מ "סינמה בלש",
התקיים ביום שני  21בנובמבר  2016בקולנוע רב חן בהקרנת טרום
בכורה של הסרט "סנודן" .הסרט מגולל את סיפורו של אדוארד סנודן,
שהדליף מידע סודי על הפעילות החשאית של הסוכנות לביטחון לאומי
( )NSAהחל משלב גיוסו לצבא ארה"ב ,מעברו ל CIA-והכשרתו בתחום
המחשבים ,עד הגעתו לסוכנות לביטחון לאומי (.)NSA
יאיר כהן ,בעבר מפקד  ,8200הרצה על הסייבר כמימד הלחימה החמישי.
כהן ציין ,כי הנזק שסנודן הסב קשור פחות לאיכות המידע שחשף כמו
לדה לגיטימציה של איסוף מודיעין כאמצעי לחשיפת מידע משמעותי
לביטחון הלאומי ולסיכול טרור .כהן הציג את הסיבר במרחבים של
איסוף מודיעיני ,הגנה והתקפה ,והדגיש את חשיבותו בשדה המערכה,

במצב שבו הגבולות בין האזרחי לצבאי ומשמעותם מבחינת הביטחון
הלאומי מעורפלים .הנחה מנכ"ל המל"מ דודו צור.

מפעל ההנצחה והמורשת

פרסים למחקרים בתחום ההתרעה המודיעינית חולקו
באירוע לזכרו של יואל בן-פורת ז"ל
בטקס שנערך ב 25-בדצמבר  2016במל"מ במסגרת קרן יואל
בן-פורת לנושא ההתרעה המודיעינית ,חולקו פרסים על עבודות מחקר
בנושאי מודיעין והתרעה .השנה זכו שגית סטיווי-קרביס ,דוקטורנטית
באוניברסיטת חיפה ,על מחקרה "הכישלון של המודיעין הישראלי
בזיהוי התפנית האסטרטגית  -מדינית במצרים לכיוון של שלום",
אושר שקורי על מחקרו "ארגון אל-קאעידה בחצי האי ערב ופעילותו
החלוצית להכשרת פעילי טרור ברשת האינטרנט" וד"ר אבנר ברנע,

מרצה בתכנית ללימודי צבא ,ביטחון ומודיעין באוניברסיטת בר-אילן
על "ניתוח השוואתי של כישלונות מודיעיניים בתחום הלאומי ובתחום
העסקי" .יו"ר ועדת השופטים ,פרופ' אייל זיסר ,ציין כי המחקרים שזכו
היו "חדשניים ,מקוריים ופורצי דרך בסוגיות בעלות חשיבות להתמודדות
לאומית למול מצבי הפתעה".
תא"ל יואל בן-פורת ז"ל ,מפקד יחידה  8200במלחמת יום הכיפורים ,הוא
מהבולטים בקציני המודיעין הישראלי לדורותיו ,ונחשב "מר התרעה"
בתולדות החיל .הקרן ,שהוקמה במל"מ עם משפחתו להנצחת פועלו,
מקיימת זו השנה השביעית תחרות שנתית המעודדת יצירה מחקרית
בתחומי המודיעין .בראש הקרן עומד תא"ל (מיל') חנן גפן ,לשעבר
מפקד  .8200באירוע הרצו גם מר בוקי כרמלי ,יוצא היחידה ,העומד
בראש הרשות הלאומית להגנה בסייבר וסא"ל י' ,ראש תחום ביחידה,
אשר הציג באסרטיביות רבה כיצד מגייסים מאות חיילים בשנה לתחום
הסייבר לאחר מיון והכשרה יצירתיים במיוחד .ארגן והנחה אל"מ (מיל')
יורם סנדר ,לשעבר רמ"ח איסוף באמ"ן .אל"מ ר' ,ראשת המטה של
יחידה  ,8200נשאה דברי סיכום בשם היחידה.

אפרים לפיד

יואל בן פורת (משמאל) עם ראש אמ״ן אלוף יריב בעת חלוקת תעודות הצטיינות1972 ,

פרס החשיבה היוצרת  2016ע"ש עוזי יאירי ז"ל

ביום חמישי  8בדצמבר התקיים הטקס השנתי [בפעם ה ]!41לפרס
החשיבה היוצרת על שם אל'מ עוזי יאירי ז"ל ,המוענק על ידי ראש אמ"ן
לאדם או לצוות שעבודתם במשך השנה מהווה פריצת דרך יצירתית
ומקורית לפתרון אתגר מודיעיני .בשנים האחרונות ,שלא כבשנים
הראשונות ,ניתן הפרס לא רק לאנשי החיל אלא גם לצוותים מעורבים
של זרועות המודיעין השונות.
להלן קטעים מהתרשמותה של דליה יאירי-דולב ,אלמנתו של עוזי :

אנחנו ,המשפחה ,וכל האורחים שומעים
מדי שנה שמות קוד יפים לעבודות הזוכות
בפרס ,וכמובן שזו סינית עבורנו .אין קשר בין
שמות יפים שמוציא מחשב לבין מה שכנראה
מסתתר מאחורי השם .בשנים הראשונות
ראינו אנשים ונשים ,חיילים וחיילות בודדים
המשך בעמוד 6

עוזי יאירי ז״ל
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הנצחה ומורשת
המשך מעמוד 5

שעבודתם זיכתה אותם בפרס .במשך השנים הפרס מוענק לצוותים.
והלב מתרחב ,וההתרגשות עצומה ,כאשר על הבמה עולים לקבל את
הפרס חיילים-ילדים כמעט ,עם קצינים בכירים לפעמים ,עם חיילות
וקצינות .הקריין מקריא שמות ,לעתים ללא שמות משפחה ,ומספר גם
על מה הפרס .לכאורה .הוא מספר על ''פרוייקט פלא פלאים'' למשל
(שם שאני ממציאה ברגע זה מפחד שגם שמות הקוד הם חסויים)...
שמביא פתרון לבעיה ...וגם כאן מלים כלליות כאלה ...אבל מה זה
משנה ...אני רואה בכל פעם מחדש את ניצוצות האור בעיני הזוכים.
מתרבות החיילות .החיילים כולם הם ייצוג של ישראל .קטנים ,גדולים,
נשים גברים ,דתיים חילוניים .שמות אשכנזים ,מזרחיים  -ובעיני מעניקי
הפרס זורח גם כן זוהר של גאווה.
ובאולם הורים וקרובים ובני זוג וילדים ,ומפקדים של אותם זוכים.
ובעיני דמעות .ואני חושבת על עוזי ז"ל ,ומהרהרת בראש אמ"ן שלמה
גזית שהחליט לקרוא לפרס על שמו של עוזי מיד עם נפילתו במלון
סבוי ב .1975-הוא זיהה לדבריו ,מיד ,את דרך חשיבתו המיוחדת של

עוזי .מעבר להיותו מפקד ומנהיג היה עוזי איש שאינו מסתפק במקובל
ובידוע .תמיד הטיל ספק .פתרון בית ספר היה עבורו אופציה אחת,
ותמיד ביקש עוד .לשאול ,לחקור ,להציג לעצמו אתגרים .להילחם במובן
מאליו .להשאיר גם את פקודיו עם סימן שאלה .לתחקר את כל מה
שנעשה וללמוד .האם עשינו את הדבר היחיד האפשרי .האם יש עוד
דרכים ,ללמוד .ועוד .
ישבתי באולם עם אישי אתו בניתי את חיי מחדש ,ושנינו הסתכלנו
קדימה אל הבמה והאור המציף אותה ,הסתכלנו אל האולם המלא
מפה לפה ,וחשנו תחושות שלצערנו אינן מלוות אותנו בחיי היומיום.
החיים המייצרים כותרות על רמיה ושוחד והטרדות ,על כשלים ופערים,
על ירידה ברמת החינוך .כאן ,במקום הזה ,עם האנשים המופלאים
ומשפחותיהם אי אפשר אלא לחזור ולו גם לשעה ,אל הגאווה שידענו.
אל התקווה .אל הישראליות היפה של חיים ''כדי לתת ולא כדי לקחת'
 -עוד לא אבדה תקוותנו!

דליה יאירי

טכס חלוקת מלגות עידוד לציון יום השנה
הרביעי לפטירת זאב הרבט (ולוולה) ז"ל

ביום שני  26בדצמבר  2016התכנסו במל"מ בני משפחתו של סא"ל זאב
הרבט "ולוולה" ז"ל ,כמו גם יוצאי קהילת המודיעין ,חברי המל"מ ,ידידים
ומוקירי זכרו ,לציון  4שנים לפטירתו .ולוולה נולד בדצמבר  1947ונפטר
טרם עת ב 19-ביולי  .2012הוא שרת בחיל האוויר ,בחמ"ן ,ביחידה ,8200
בשב"כ ובמוסד .בכל הגופים הללו הניח יסודות לפיתוח יכולות טכנולוגיות
ייחודיות .בעקבותיהן זכה בפרס ביטחון ישראל ובפרסי ראש הממשלה
להישגים מודיעיניים.
קרן ההנצחה שהוקמה במל"מ לזכרו ע"י משפחתו במטרה לעודד חשיבה
יוצרת ,העניקה במהלך הטקס מלגות כספיות לשלושת הזוכים המצטיינים,
מבין כלל מגישי עבודות המחקר השנה .בראש חבר השופטים עמד אל"מ

(מיל') ד"ר אפרים לביא .אורח
הכבוד בטקס היה ח"כ אבי דיכטר,
ראש השב"כ העשירי וכיום יו"ר
ועדת חוץ וביטחון של הכנסת
(בעבר השר להגנת העורף והשר
לביטחון פנים).
המהפכים
את
בהרחבה
דיכטר סקר
ח״כ אבי דיכטר
שעובר המזה"ת בשש השנים
האחרונות וההשלכות על יחסי ישראל עם הפלסטינים .כמו כן ,תאר את
פעילותה של ועדת חוץ וביטחון .הנחה איתן גלזר ,ראש הקרן.

שביל קליפות התפוזים –
הנצחת זכרו של לוחם הסתר
מאיר מקס בינט

משפחת בינט לדורותיה ,ראש המועצה ,נציגים וקרובים נוספים
השתתפו ביום שישי נר שישי של חנוכה ( 30בדצמבר  )2016באירוע
הסרת הלוט בסביון מעל לוח "שביל קליפות התפוזים" (נחום גוטמן)
להנצחת מאיר מקס בינט ,לוחם סתר שנעצר עם אנשי פרשת "עסק
הביש" ב ,1954-אף שלא היה קשור להם ,עונה קשות והתאבד בכלא
המצרי.
האירוע התקיים במסגרת החלטת המועצה להנציח את חללי הישוב
בשבילים ובגנים ציבוריים .בלוח נרשמו ציוני דרך מ 37-שנות חייו של
בינט .בשלט השביל על מקס בינט נכתב משפט שכתב אייבי ברכה:
" -ומה עניין קליפות התפוזים?  -שאלתי" .אלה הם סימנים שכל שליח
מטעם ועד ההגירה צריך להשאיר אחריו ".יהי זכרו ברוך!

מישל בינט דגן
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מהנעשה בעמותות

עמותת 'אגמון'

הרצל ,גולדה ,רבין ,בגין ודוד בן גוריון; והשנייה סיור מודרך בתערוכת
אנטבה .אוצר התערוכה ,אבנר אברהם ,גמלאי של המוסד ,סיפר כמה
אנקדוטות מאחורי הקלעים וסיפורים שלא מוכרים על המבצע ועל
איסוף החומר לתערוכה.
כיבד אותנו בנוכחותו ראש המוסד
לשעבר ,תמיר פרדו  ,שסיפר על
חוויותיו כלוחם צעיר בסיירת מטכ"ל,
על הקושי שבתכנון מבצע חשאי ,על
תרומת המוסד לאיסוף המודיעין
שאפשר את מימושו .כן חיבר בדבריו
עם חלקה הראשון של הפעילות –
תהליך קבלת החלטות קשה ביותר
של ראש הממשלה דאז ,יצחק רבין
תמיר פרדו (צילום)AFP 200 :
ז"ל ,באישור המבצע ובהוצאתו
לפועל והסיכון שלקח בקבלתה .במהלך הפעילויות ,הודלק נר חנוכה
ע"י אחד הגמלאים ,והמשתתפים אכלו סופגניות כמסורת החג.
שביעות רצון רבה הובעה מצד המשתתפים – הצעירים והמבוגרים
כאחד וכבר ממתינים לפעילות המשותפת הבאה.

פעילות סבים – נכדים של עמותת
אגמון בחופשת החנוכה

כבכל שנה ,גם בחופשת החנוכה תשע"ז קיימה עמותת
אגמון ,בהובלת ורדה ל' מועדת תרבות פעילות משותפת
לסבים ונכדים ולגמלאים צעירים עם ילדיהם .השנה הפעילות נחלקה
לשלוש קבוצות גיל –  .18-13 ,12-9 ,8-5סה"כ השתתפו בה קרוב ל300-
איש .למרות מזג האוויר הסגרירי שהיה ביום האירוע  -שתי קבוצות
הגיל הצעירות נפגשו במוזיאון ארץ-ישראל שברמת אביב .הקטנים
למדו על חפצים ששימשו את הסבים והסבתות לפני עשרות שנים
וניסו להבין כיצד אלה פעלו .לדוגמה איך מחייגים בטלפון עם חוגה...
ולסיום הכינו בולים שישלחו לבתיהם בקרוב .הגילאים הבינוניים ניסו
לפתור כתב חידה ברחבי המוזיאון בסיוע מלוויהם המבוגרים .בשל
הביקוש הגדול ,וכדי לא שלפגוע בחוויה ,המשתתפים חולקו לשבע
קבוצות קטנות .ההדרכה ניתנה ע"י מדריכים של המוזיאון.
קבוצת הגיל הבוגרת התכנסה כעבור יומיים במרכז יצחק רבין ברמת
אביב לשתי פעילויות :האחת – ההצגה "מנהיג נולד" בה למדו על

עמותת בוגרי  8200סוגרת שנת פעילות ענפה

 0יומני שרוני – ערב מורשת לזכרו של אל''מ אברהם
שרוני ז''ל התקיים ב 7-בדצמבר  2016במל"מ והיה
גדוש במשתתפים ,כולל חניכי ענף הסיגינט של בה''ד .15
במוקד הערב עמד יומנו המרתק שנמצא על ידי בני משפחתו
לפני כשנה ,המתאר את עולמו של המחבר ואת התקופה .הערב כלל
ברכות של ראש ענף תרגום ביחידה סא''ל ק' ושל נציג עמותת ש.מ,2.
סא''ל (מיל') פרופסור נחם אילן סיפר על היומן – טיבו וערכו ,ושחקן
תיאטרון החאן ליווה בהקראת פרקים ממנו .בסיום הערב נאמרו דברי
טעם מפי בני משפחתו של אברהם.
 0ענף  – 430פגישת מחזור של הענף הטכני התקיימה בגן האורבני
תל אביב-יפו ב 26-בדצמבר .2016
 0מפקדים מספרים – ערב מורשת ,החמישי והאחרון בסדרה,
יתקיים ביום חמישי ה 9-לפברואר  2017באתר ההנצחה החילי
בגלילות בשעה  . 18:00בכך תגיע סדרה מרתקת זו לסיומה  .את
הסדרה ינעלו מפקדי העבר – תא''ל (דימ') אריה בן-טוב ותא''ל
(מיל') פנחס בוכריס .שיח מפקדי העבר
של היחידה יתמקד ב''-אתגרי הפיקוד
במשמרתם'' לצד פתרונות ודילמות שליוו
אותם בעת מילוי תפקידם  .בוגרי היחידה,
קציני היחידה הסדירים וחברי ההנהלה של
העמותה מוזמנים ליטול חלק באירוע .ניתן
לאשר הגעה בטלפון  03-5114123בימים א'
עד ה' בין השעות  09:00ל.15:00-

בני גל-עד במלאת שנה לפטירתו.
בני כיהן כסגן מפקד היחידה וכמפקד
מרכז הקומינט .הוא נמנה על הדמויות
הבולטות בניהול חיי המוסיקה
והתרבות בישראל ,ונודעה לו השפעה
חשובה על טיפוחם וקידומם של מאות
מטובי האמנים הצעירים בארץ.
הנגנים שיטלו חלק בערב זה היו
בני גל-עד ז״ל
יקרים במיוחד לליבו ומייצגים דורות
של אמנים בהם תמך במהלך שנות
פעילותו בתחום זה.
 0תכנית  Woman2Womanופורום בוגרות יחידה  8200קיימו אירוע
בנושא ''הצעדים הראשונים בהשקת חברה'' בהנחייתה של ג'סיקה
אלטר ,שהגיעה הישר מהסיליקון ואלי.
שוניה פכט

 0קונצרט לזכרו של בני גל-עד ז''ל

 ב 28-בינואר  2017בשעה  20:00יתקייםבמרכז המוסיקה שבמשכנות השאננים
בירושלים קונצרט לזכרו ולכבודו של אל''מ

פורום בוגרות היחידה
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מהנעשה בעמותות

עמותת מודיעין  10מסכמת עוד שנה של פעילות עשירה

עמותת מודיעין  10הקדישה את הפעילות בשנת
 2016לנושא "הנשים במרחב הציבורי בישראל",
שנוגע לכל אחד ואחת מאתנו .התחלנו בהרצאת
מסגרת של פרופסור חנה הרצוג ובהמשך פגשנו
נשים מעניינות ופורצות דרך דוגמת מרים פיירברג-
איכר ראש עירית נתניה ,המשוררת רחל שפירא,
עו"ד דינה זילבר סגנית היועמ"ש לממשלה ,מקסין פיסבורג מנכ"לית
אינטל ,עדינה בר שלום כלת פרס ישראל שמבצעת מהפכה שקטה במגזר
החרדי ,טל אוחנה סגנית ראש מועצת ירוחם ,נווטת קרב בבסיס רמון,
נשים בדואיות שפרצו את תקרת הזכוכית שלהן ועוד .סגרנו את השנה
במפגש מרתק עם קצ"אית במוסד.
קיימנו קמפוס של סוף שבוע בירוחם והשנה יצאה קבוצה של חברות
וחברי העמותה לטיול מוצלח לחו"ל והפעם לסרדיניה .חברי העמותה
והיחידה הסדירה ובני משפחותיהם צעדו ביחד בצעדה המסורתית
לזכר חללי היחידה וחלוקת מלגות לחיילות וחיילים מצטיינים ביחידה.
באסיפה הכללית של העמותה השתתף לראשונה מפקד היחידה שסקר
את פעילותה ,נבחר ועד מנהל חדש ונבחרו בעלי תפקידים חדשים.
בפעילות העמותה הושם דגש על תרומה לקהילה ובמסגרת זו מסייעים
חברי עמותה לתלמידים ולתלמידות לקראת בחינות הבגרות בערבית.
השנה סיכמנו על תכנית התנדבות של שילוב בקהילה של חיילות וחיילים
בודדים לאחר שיחרורם מצה"ל והיא יוצאת לדרך בימים אלה.
העמותה שתחגוג השנה עשרים שנה להיווסדה ממשיכה לקלוט חברות
וחברים חדשים מבין בוגרי היחידה במערכים השונים ולחדש את פניה

משתתפי הצעדה לזכר חללי היחידה

עם חילופי הדורות בוועד המנהל
ובעלי התפקידים.
הנושא המרכזי שנבחר לשנת
 2017הוא מורשת היחידה.
במסגרת זו כבר נעשו פעולות
משמעותיות בשיתוף פעולה הדוק
עם היחידה לריכוז חומרי המורשת,
כתיבתם והנחלתם לסגל הסדיר
של היחידה .באופן מיוחד יש לציין שביוזמת העמותה מועבר ארכיון היחידה
לארכיון צה"ל והעמותה לקחה על עצמה למיין את החומר ולהנגיש אותו
בעבודה של מתנדבים רבים.

גדי זהר

עמותת 'שובל'

טיול משפחות בעקבות תנועת "הבריחה"

עמותת מורשת "הבריחה" ,שמרכזה ברמת השרון ,קיימה ביום שישי
ה 30-בדצמבר  2016נר שישי של חנוכה ,אירוע "מדור לדור – טיול
משפחות בעקבות תנועת הבריחה" במחנה המעפילים בעתלית
בשיתוף עם הנהלת מוזיאון המחנה .המשתתפים ,כמאה ועשרים
איש ,דור ראשון ,שני ,שלישי ורביעי לארגון הבריחה צעדו במסלול
יפה של תל קרתא ,שבו הם הוזמנו על-ידי המדריכים הצעירים
(בשנת שרות) של החברה להגנת הטבע לצאת למסע במנהרת הזמן.
התחנה הראשונה בזמן הייתה ההווה ,הסבר על התל ושמירת הטבע,
התחנה השנייה הייתה בתקופה של לפני  70שנה ,תקופת תנועת
הבריחה ,והתחנה השלישית בזמן הגיעה אל תקופת הצלבנים,
שישבו על תל זה ,בו ישנם שרידים מלפני כ 800-שנה.

 0במחצית חודש ינואר  2017אמור להסתיים תהליך
הבחירות לוועד המנהל של עמותת שובל.
 0האסיפה הכללית השנתית של שובל התכנסה והוצגו
בפניה המאזן הכספי ,התקנון החדש ונוהל בחירות מעודכן.
 0במהלך דצמבר  2016קיים המשרד את האירוע השנתי לפורשי המשרד.
לאירוע הוזמנו פורשי המשרד מהשנה האחרונה ובני/בנות זוגם .השתתפו
גם ראש המשרד ,חברי מטה וממונים ישירים .הערב כלל ארוחת ערב
והופעה של האמן קובי אפללו .ברכו את הפורשים ראש יחידת הגמלאים
וראש המשרד שאיחל להם פרישה נעימה ,הודה להם על שנות עבודתם
הרבות וביטא את מחויבות המשרד לגמלאים בהדגישו כי המשרד ממשיך
להיות ביתם .כל פורש קבל מדליון של המשרד ,ותעודת הוקרה חתומה ע"י
ראש הממשלה וראש המשרד.
 0היחידות המרחביות ארגנו את המסיבות המסורתיות של סוף השנה.
לאירועים זומנו גם גמלאי היחידות .יחידות אחרות קיימו טקסי הדלקת
נרות שגם אליהם הוזמנו הגמלאים
 0נמשכה הפעילות התרבותית של העמותה יחד עם עמותת אגמון ,מועדון
הסרט הטוב וטיולי מטיבי לכת .בנוסף ,בקרו גמלאי העמותה במכללת
אל קסאמי בבאקה אל ע'רביה ובמוזיאון אום אלפחם ,וערכו סיור טבע
והיסטוריה בגלבוע ,בעמק חרוד ובבית שאן.

מירי נהרי

משתתפי טיול המשפחות בעקבות תנועת ״הבריחה״
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מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודשים ינואר-פברואר
אירועי ינואר

מאת :סא״ל (מיל׳) גדעון מיטשניק

לנאצר את "מחיר הטעות" .למודיעין היה תפקיד חשוב באיתור היעדים,
ליווי המבצעים ולעיתים אף ייזומם.

"ינואר השחור"  -רצח שלושה רכזי שב"כ |  3בינואר  - 1993הרכז
חיים נחמני ז"ל נרצח בדירת הפעלה בירושלים ע"י פעיל חמאס ששימש
כמקור 18 .בינואר  ,2005הרכז עודד שרון ז"ל נהרג בפיגוע התאבדות
במעבר "אורחן" ברצועה 26 .בינואר  - 1973ברוך כהן ז"ל ,רכז שב"כ
שהושאל למוסד ,נרצח במדריד ע"י הפת"ח במארב שהוטמן לו לאחר
תחקור סוכן במסגרת פיגועי נקם של הפת"ח על החיסולים במסגרת
מבצע "זעם האל" – המצוד אחר המעורבים בטבח הספורטאים במינכן.
ינואר  - 2009מבצע "עופרת יצוקה" | (החל ב 28-בדצמבר 2008
והסתיים ב 18 -בינואר  - )2009מבצע רחב-היקף של צה"ל ברצועת עזה
שנועד לצמצום ירי הרקטות ,לפגוע בממשלת החמאס ולחזק ההרתעה
הישראלית .במהלך המבצע יושמו רבים מלקחי מלחמת לבנון השנייה,
בעיקר במודיעין.
 3בינואר  - 2002מבצע "תיבת נח" | לסיכול הברחת אמל"ח באניה
"קארין  ."Aבמבצע משולב של חיל הים ,חיל האוויר וקהילת המודיעין
נתפסה בים האדום אניית אמל"ח שניסתה להבריח בשליחות הרש"פ
ועבורה אמל"ח איכותי ובהיקף רחב ,חלקו "שובר שוויון" .איראן והרש"פ,
במעורבות אישית של ערפאת ,עמדו מאחורי שיגור האניה ,שעליה נתפסו
 50טון אמל"ח כולל :טילי סאגר ,טילי לאו ,קטיושות ,פצצות מרגמה ,נק"ל
ותחמושת בהיקף רחב .הגעת האמל"ח נועדה להוות "קפיצת מדרגה"
ליכולות הטרור הפלסטיני .המידע המודיעיני המדויק והאיכותי של כלל
גורמי הקהילה היה המאיץ למבצע ולהצלחתו.

 13בינואר  - 1955סמל אורי
אילן ,לוחם "גולני" ,התאבד
בתליה בכלא הסורי במהלך
חקירתו בעינויים | אורי אילן ,בן

גן שמואל ,היה אחד מחמשת חברי
חוליית הלוחמים ,שנתפסו (בדצמבר
 )1954בשטח סוריה בעת משימה
מודיעינית להחלפת סוללות למתקן
האזנה סמוך לתל פאחר .במהלך
אורי אילן ז״ל
העינויים החליט אורי אילן להתאבד
על מנת שלא להסגיר סודות ,אך הקדים לכך הכנת פתקים למפקדיו .בין
הפתקים ,שחורר בקיסם ,ואשר  9נמצאו תפורים בבגדיו ,היה גם הפתק
"לא בגדתי .התאבדתי" .הרמטכ"ל דאז ,רב אלוף משה דיין ,הספידו ,שיבחו
על גבורתו וציטט בין השאר מהפתקים שכתב.

 19בינואר - 1983
מעצר מרקוס קלינברג,
שריגל לטובת בריה"מ |

מרקוס קלינברג עם שחרורו מהכלא (צילום)AFP :

נפטר בצרפת בדצמבר  2015בגיל .97
 22ינואר  - 1970מבצע "רודוס" ,הפשיטה על האי שדואן | בשנה
האחרונה למלחמת ההתשה מול מצרים הוטסו כוחות הצנחנים ושייטת
 13לאי שדואן והחזיקו בו במשך כ 36-שעות .מטרת המבצע הייתה לקחת
שבויים מצריים ולהחליפם בשבויים ישראליים .למעלה מ 60-מצרים
נלקחו בשבי .המבצע התאפשר הודות למודיעין מדויק ועליית המדרגה
בשת"פ בין כלל גורמי צה"ל.
 31בינואר  - 1955הוצאו להורג שניים מ"נידוני קהיר" | ד"ר משה
מרזוק ושמואל עזר נידונו למוות במשפט ראווה בקהיר באשמת ריגול
לישראל .השניים נעצרו (יולי  )1954עם שאר חברי הרשת ,שהופעלו ע"י
יחידה  131של אמ"ן .רק לאחר הסכם השלום עם מצרים הועלו גופותיהם
לארץ ,והם נקברו בבית הקברות הצבאי בהר הרצל .לצדם הועמדו לדין
והורשעו :ויקטור לוי ,רוברט דסה ופיליפ נתנזון ,שנידונו למאסר עולם
ומרסל ניניו ,שנידונה ל 15-שנה .מאיר זפרן ומאיר מיוחס נידונו ל 7-שנות
המשך בעמוד 10
מאסר.

האניה ״קארין A״

 5בינואר  - 1996מבצע חיסול יחיא עיאש 'המהנדס' | המבוקש
מס'  1של החמאס ,שהיה אחראי לפיגועי התאבדות רבים ולעשרות
הרוגים בשנים  ,1996-1994חוסל בפעולה שהייתה פרי שת"פ מבצעי-
מודיעיני משולב שהוביל השב"כ עם חיל האוויר ואמ"ן.
מטוס  F-4מטיל פצצות

קלינברג שרת בעבר כרופא
בחיל הרפואה בדרגת
סא"ל ,היה סגן מנהל
המכון הביולוגי ,נלכד ע"י
השב"כ ,לאחר שהעביר
הסובייטים
למפעיליו
מידע סודי ורגיש ממניעים
אידיאולוגיים (לפי עדותו
שלו בשנים .)1976 – 1950

 7בינואר  - 1970מבצע
"פריחה  | "1הראשון

בסדרת תקיפות שביצע חיל
האוויר בעומק מצרים בשנה
האחרונה למלחמת ההתשה
נגד יעדים צבאיים ואזרחיים
בולטים ,בניסיון להעביר את
המלחמה אל שטחה ולהבהיר
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מנהרת הזמן
המשך מעמוד 9

חזבאללה ,בפעילות סיכול ממוקד של חיל האוויר .חזבאללה הגיב בשני
אירועי פברואר
פיגועים קשים בארגנטינה :נגד שגרירות ישראל במרץ  29( 1992הרוגים) ונגד
 1בפברואר  – 1996נחשף מרגל איראני | השב"כ חושף כי חבר בניין הקהילה היהודית ביולי  82( 1994הרוגים) .אירוע מודיעיני רב תובנות.
המועצה הלאומית הפלסטינית ,ד"ר מוחמד סלאמה ,הינו מרגל איראני.
 24-16בפברואר  - 1960פרשת "רותם" | הכשל ההתרעתי החמור
 2בפברואר  – 1974פרשת לילהאמר | בית המשפט באוסלו גזר הראשון של המודיעין הצבאי בנושא התרעה למלחמה :בין ה22-16-
עונשי מאסר של שנה עד  5שנים על חמישה מאנשי "המוסד" ,שהיו פברואר  1960חצו רוב כוחות הצבא המצרי את תעלת סואץ לחצי האי
מעורבים בחיסול שגוי בעיר לילהאמר בנורבגיה ביולי .1973
סיני ונפרסו בחלקו המזרחי ,בקרבת הגבול הישראלי .ברקע היה חשש
 3בפברואר  - 1986יירוט שגוי של מטוס לובי | מידע מודיעיני שגוי מצרי שבכוונת ישראל לתקוף את סוריה.
הביא ליירוט בשוגג של מטוס מנהלים
למודיעין הצבאי בראשות אלוף חיים
לובי בדרכו לדמשק ,שלכאורה היו
הרצוג היה מידע מקדים אך המידע לא
אמורים לטוס בו מספר מנהיגי מחבלים.
הובן ולא הוערך נכון .רק ב 24-בפברואר
 4בפברואר  - 1991חשיפת רשת
הבין המודיעין את המצב ודיווח על
ריגול לטובת עיראק | השב"כ חושף
כך למטכ"ל" .נתפסנו עם המכנסיים
קבוצת ערבים-ישראלים שנחשדה
למטה" כתב ראש אג"מ אז ,אלוף
בריגול לטובת עיראק במהלך מלחמת
יצחק רבין .אלפי חיילי מילואים גויסו
המפרץ הראשונה ,ובכלל זה צילום אתרי
(כוננות "רותם") ,כמעט שפרצה מלחמה
פגיעות טילים ואתרים ביטחוניים.
והרמטכ"ל לסקוב ,איבד את האמון
 16בפברואר  - 1992מבצע "שעת
בראש אמ"ן ,הרצוג .רק לאחר מספר
הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס ( 1994צילום)AP :
לילה" | חיסול עבאס מוסאווי מזכ"ל
שבועות שככה המתיחות.

אוניברסיטת חיפה

החוג למנהל עסקים
Department of Business Administration

University of Haifa

המרכז למורשת המודיעין ©מל¢מ®
הקרן ע¢ש האלוף יצחק חופי

הזמנה ליום עיון

מנהיגות אמינה ואמיצה בארגוני הביטחון
לזכרו של האלוף יצחק ©חקה® חופי ז¢ל
יום העיון יתקיים ביום ג ¨ßכ“ה בשבט¨ תשע“ז © ≤±בפברואר¨ ∑®≤∞±
באולם  ±∞±בית הסטודנט¨ אוניברסיטת חיפה
תכנית יום העיון∫
±¥∫±µ ≠±≥∫¥µ

התכנסות

±¥∫±µ

ברכות
פרופ ßרון רובין¨ נשיא האוניברסיטה
ד¢ר צבי שטאובר¨ יו¢ר המל¢מ

∞±∂∫∞∞≠±µÆµ

הפסקה

∞∞∫∂±

פאנל בהנחיית פרופ ßיצחק סמואל ובהשתתפות∫
פרופ ßגד ברזילי¨ פרופ ßשיזף רפאלי¨ ד¢ר תהילה שוורץ

פרופ ßיצחק סמואל¨ דיקן הפקולטה לניהול
∞≥∫±¥

∞±µÆ±

מר דן מרידור¨ לשעבר שר בממשלה ויו¢ר ועדת חוץ וביטחון∫
¢התאמת מערכת הביטחון לשינוי באתגרי הביטחון¢

מר אפרים הלוי¨ לשעבר ראש המוסד∫
¢חקה ≠ תמהיל נדיר של אומץ לב¨ קור רוח¨ יושרה
וניהול זיכרונות של פקוד¢

∞∞∫∑±

חלוקת פרסØמלגות

∞≤±∑Æ

דבר המשפחה

מנחה תא“ל ©במיל‘® רון כתרי¨ ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל“מ

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום¨ אך מחייבת רישום מוקדם במייל∫ tmlm@intelligenceÆorgÆil
לבאים מאזור ת¢א תצא הסעה מהמל¢מ — פרטים והרשמה בטל ∞≥≠µ¥π∑∞±π ßאצל רחליÆ
לברור נוסף ≠ ד¢ר הילה הופשטטר∫ hila.hofs@soc.haifa.ac.il
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מל"מ

המודיעין
למורשת
המרכז
(מל”מ)
המודיעין
למורשת
המרכז
הקהילה
לחללי
הממלכתי
אתראתר
הנצחההממלכתי לחללי קהילת המודיעין
ההנצחה

מלגות קרן ענבר לשנת תשע”ז2017 /
ע”ש ענבר עטיה הי”ד

לעידוד עבודות מחקר ומעשים ראויים לציון בתחום
חקר הטרור ודרכי ההתמודדות מולו
מלגות עידוד שמיועדות לזוכים בגין כתיבת עבודות מחקר ופרוייקטים רלבנטיים להתמודדות מול טרור
המלגות תוענקנה לזוכים בקטגוריות הבאות:
א .עבודת גמר לתאר מתקדם במוסד אקדמי.
ב .עבודת מחקר או ספר עיון שכתיבתם הושלמה.
ג .עבודת תלמיד/ים מבית ספר תיכון.
ד .עבודה או יצירה מתחום התקשורת הציבורית (כתוכנית טלוויזיה ורדיו ,תחקיר עיתונאי ,פובליציסטיקה),
או מתחום התרבות (כהצגה ,סרט ,תערוכה ,ספרות יפה).
ה .עשייה/מיזם פעיל (אישי או קבוצתי) ,שלהם תרומה לקהילה בתחום ההתמודדות מול טרור.

גובה כל מלגה  -עד  7,500ש”ח

כל בקשה המוגשת לקרן תכלול:
א .פרטי המבקש  -כתובת ,טלפון ,כתובת דוא”ל ,תמצית קורות חיים (חצי עמוד),
רשימת פרסומים/עבודות קודמות (אם רלבנטי).
ב .הצהרת המבקש  )1 -מסגרת הכתיבה/העשייה של העבודה המוגשת.
 )2האם קיבל פרס או תמורה בגין העבודה.
 )3האם העבודה פורסמה או עומדת להתפרסם והיכן.
 )4מידת הרלבנטיות של העבודה לחקר הטרור והתמודדות עמו.
ג .עבודות עיוניות  -שני עותקים מהעבודה בצירוף ציון או חוות דעת (אם קיימים)
ותמצית העבודה בהיקף של עמוד אחד לכל היותר (העבודות לא תוחזרנה לשולח).
ד .עשייה ומיזמים  -תיאור העשייה או המיזם בצירוף המלצות ומסמכים רלבנטיים.
העבודות הזוכות תעמודנה לעיון בספריית המל”מ בגלילות ותפורסמנה באתר האינטרנט של
קרן ענבר (על פי שיקולי הנהלת הקרן).
בקשות ב 2 -עותקים (של כל החומר המוגש) יש להפנות עד  31/1/2017אל :ועדת השופטים  -קרן ענבר
המרכז למורשת המודיעין (מל”מ) טל’  03-5497019ת.ד  3555רמת השרון 47134

פרטים נוספים באתר קרן ענבר www.keren-inbar.org.il
המלגות תוענקנה בטקס השנתי שיתקיים בחודש מרס 2017

ענבר עטיה הי"ד
4.3.1996-3.7.1973

ענבר נהרגה בפיגוע טרור בדיזנגוף סנטר תל-אביב ,בערב פורים תשנ”ו ( 4במרס  )96והיא בת .22
ענבר נולדה וגדלה ברמת-אפעל .בתם של חרמונה ואל”מ איקא עטיה ואחות לאורית ולאסף.
בתום לימודיה בבית הספר התיכון ביהוד התגייסה לצה”ל ושרתה בחיל המודיעין בין השנים 1993-1991
בשנה האחרונה לחייה למדה כסטודנטית באוניברסיטת תל אביב.
המרכז למורשת המודיעין (מל”מ) ,אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין
ת.ד  ,3555רמת השרון 03-5497019 ,47134

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון  | 4713402טל' ,03-5497019 :פקס' | 03-5497731 :דוא"לmlm@intelligence.org.il :
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חדשות הספרייה

אירועים במל"מ*
שריינו ביומנכם

 0הגב' נאווה רייך היא המנהלת החדשה של ספריית המל"מ.
היא בעלת ניסיון במידענות וברכש בעיקר בתחומי הקולנוע
והטלוויזיה.
 0בספריה מוצגת ברבעון זה תערוכת ספרים לציון  60שנה
למלחמת סיני .היכנסו והתרשמו.

0

יום שני  16בינואר  2017שעה 18:00

0

מפגש מועדון 'חבצלת' ביום ראשון  29בינואר 2017

טכס חלוקת מלגות עידוד למצוינות וקידום
הישגים בקרב סטודנטים להנצחת ד"ר אל"מ
יעקב ברנדיס ז"ל
תמונת מצב אזורית בעת הזאת

מרצה אלוף (מיל') עמוס גלעד ראש האגף המדיני בטחוני
במשרד הביטחון ,בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן.
התכנסות בשעה .18:00 :הרצאה בשעה.18:30 :
הרשמה במשרדי המל"מ,
בטלפון  03-5497019 /03-5491306שלוחה 0
פרטים נוספים במשרדי העמותה ובאתר האינטרנט:
www.intelligence.org.il

 0מיזם "מודיעין חוזר הביתה" :אנשי קהילת המודיעין וחברי
המל"מ ,ותיקים כחדשים ,מוזמנים להעביר לספרייה חומרים
מקצועיים שונים בלתי מסווגים שנאגרו בבתים משך השנים ואין
בהם צורך או שפג סיווגם ,וכיום ניתן לבדקם מחדש ו"להלבין"
אותם (אנשי הספרייה יעשו זאת בסיוע ביטחון מידע).
חומר זה יצטרף למאגר הגדל של ארכיב המודיעין הגלוי שיקום
בקרוב .מוזמנים להפיץ לחבריכם את הקריאה לקבלת חומר.
ניתן להביא את החומרים פיזית (גם אנונימית) לספריית המל"מ
או בדואר לכתובת:
המל"מ -המרכז למורשת המודיעין ,ת"ד  3555רמת השרון -
 ,4713402עבור הספרייה.
הספרייה פתוחה בימים א'-ה' בין השעות .16:00-9:00
טלפון 03-5482254 :דוא''לlibrary@intelligence.org.il :

תודתנו
לשמעון אביבי ,לאריק ,ליהודה ב' ,למישל בינט דגן ,לאיתן
גלזר ,לגדי זהר ,ליובל חלמיש ,לרון כתרי ,לאפרים לפיד ,לגדעון
מיטשניק ,לאפי מלצר ,למירי נהרי ,לאמנון סופרין ,לרקפת פאר,
לשוניה פכט ,לרפי קטרון ,לנאווה רייך ,לסטלה שדות ,ולמיטל
שטדלר 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

בקרו באתר האינטרנט שלנו:

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

www.intelligence.org.il
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