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דבר העורכת

קוראים יקרים,
בהם  דיונים  זוכר  מודיעין  איש  כל 
נדרשנו "להיכנס לראשו" של קברניט 
חוסיין,  יגיב  איך  באזור.  אחר  או  זה 
מה יעשה צדאם, מה חושב ערפאת, 
מסאדאת?  צפוי  מה  אסד,  זומם  מה 
מאז הטראומה של מלחמת יום הכיפורים, הוזהרנו לדבר 
על יכולות, לא על כוונות. ובצדק. מי יודע מה בראשו של 
קטעי  כל  המעריכים  לפני  מונחים  אם  גם  אחר?  מישהו 
המידע וגם אם מיטב האנאליסטים עושים היגיון. גם אם 
"איפכא מסתברא" משרטטים מגוון  המופקדים על הכנת 
תרחישים חלופיים, וגם אם דומה כי נחזו כל האפשרויות - 
יש והמציאות מתעתעת והיא מתממשת באופן אחר.  שהרי, 
לא  ההחלטות  מקבל  גם  רבים  במקרים  דבר  של  בסופו 
תמיד יודע מה יעשה, מה מסתתר בראש שלו עצמו. אלא 
שגם בעניין זה יש מדרג. חלק מדמויות המפתח באזור היו 
צפויים יותר, עקביים יותר, ניתנים במידה סבירה לפענוח. 

אחרים היו ואולי אף נשארו חידות, לזולתם ואף לעצמם.
כל זאת ידוע, אך שב ומנקר בימים אלה יותר מתמיד. מיהו 
המצביע הבריטי שהחליט על ברקזיט ומי הצביע לדונלד 
שאצבעותיו  האיש  החדש,  ארה"ב  נשיא  מיהו  טראמפ? 
ככל  תשפענה  שהחלטותיו  הגורליים,  למתגים  קרובות 
העולם  ברחבי  האנושות  חיי  על  לרע  או  לטוב  הנראה 
כולו? האם  הוא עצמו יודע מיהו? ומה תהיה הדינאמיקה 
לממסדים,  בינו  האמריקאים,  המוסדות  מערכת  לבין  בינו 
לנהלים, למסורת, למסלול עליו מתנהלת כמעט מראשיתה 
המעצמה האדירה הזאת? שאלות אלה נשאלות מכל עבר. 
ומטרידה,  שבה  הודאות  שאי  נדמה,  אבל  מחדשת,  אינני 
עם   נותרנו  עתיד.  פני  לצפות  שאמורים  מי  את  בייחוד 

הקלישאה האולטימטיבית: ימים יגידו...  
אירועי  על  לקרוא  תוכלו  מל"ם  רואים  של  זה  בגיליון 
ההנצחה שהתקיימו לאחרונה בקהילת המודיעין ובמל"ם, 
והסדנאות  העיון  ערבי  על  המורשת,  הנחלת  פעילות  על 
הפעילות  על  ומדיניות,  אסטרטגיה  מודיעין,  בנושאי 

בעמותות השונות ועל אירועים צפויים בתקופה הקרובה. 

לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה נאחל לכולנו חג 
של התחדשות ופריחה.
יוכי ארליך

המרכז למורשת המודיעין בהנצחת חללי קהילת המודיעין

62 שנה להעלאתם לגרדום בקהיר של 
משה מרזוק ושמואל עזר ז"ל 

בבית  הגרדום  עולי  בחלקת  התקיימה   ,2017 בפברואר   7 תשע"ז,  בשבט  י"א  שלישי,  ביום 
ולסא"ל  מרזוק  משה  ד"ר  לסא"ל  השנתית  האזכרה  בירושלים  הרצל  בהר  הצבאי  הקברות 
המהנדס שמואל עזר לציון 62 שנה להעלאתם לגרדום בקהיר. הם נתלו לאחר שהקצין שנשלח 
מן הארץ להפעילם במשימות חבלה נגד יעדים בריטיים ואמריקאיים בגד בהם והסגיר אותם 

לידי המצרים, במסגרת מה שכונה לימים בתקשורת בארץ 'הפרשה' או 'עסק הביש'.

סרן טל נחמן ז"ל – מחבקים 
בחום ובאהבה את זכרו 

במלאת 3 שנים לנפילתו של סרן טל נחמן ז"ל בפעילות מבצעית 
במרחב בארי, התקיים ביום שבת ח' בשבט תשע"ז, 4 בפברואר 2017 

אירוע לזכרו בקיבוץ בארי. 
בחום  אותנו  והקיפו  שהגיעו  להמונים  תודה 

באזכרה, שמארגנת הקרן להנצחת קדושי קהיר, נכחו למעלה מ-400 צעירים ומבוגרים: תלמידי 
מדרשת השילוב בנטור שברמת הגולן, חניכי שלוחת המכינה הקדם-צבאית 'מיתרים-לכיש' בנחל 
עוז, תלמידי בית הספר 'הריאלי' בחיפה, תלמידי מגמת משטרה בכפר הנוער 'ניר העמק' שבפאתי 
עפולה, ששימשו גם משמר כבוד, תלמידות אולפנת 'אוריה' שבאלון שבות, ותלמידי בתי הספר 
'נתיב מאיר',  הבאים בירושלים: בויאר, הימלפרב, הרטמן בנות והרטמן בנים, ישיבת בני עקיבא 
פלך וקשת. עוד הגיעה קבוצת גמלאים חדרתים בראשות אלי לחמי. לאחר הטקס הרשמי האזינו 
התלמידים שעה ארוכה לד"ר יוסף מרזוק, אחיו של משה, ולניצב ורב-גונדר בגמלאות לוי שאול, 
שענו באורך רוח על שאלותיהם הנוקבות, הסבירו ְלמה חינכו תנועות הנוער הציוניות במצרים, 

ודנו ביחס המביש של גורמים שונים בממסד בארץ כלפי אסירי הפרשה וקרבנותיה.
נחם אילן

המשך בעמוד 2

טקס האזכרה לקדושי קהיר

טל נחמן ז״ל

 חג אביב
שמח
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המשך מעמוד 1

כך...  כל  מרגשים  ובשירים  בסיפורים  ובאהבה 
המפגש המסורתי ימשיך גם בעתיד מידי שנה. 

נתכנס לציון לכתו של טל אהובנו, ולבואן של 
בעונת  עבר  בכל  הפזורות  האדומות,  הכלניות 

הפריחה הבאה עלינו לטובה.
בסמוך  הקרבי.  האיסוף  בחיל  קצין  היה  טל 
למועד נפילתו הומלץ טל ע"י מפקדיו לקבל את 
והוא  דרום,  פיקוד  אלוף  של  המצטיין  תעודת 

לא הספיק לדעת על כך. 
הוריו סימה ונסי ואחיו דור ועומר הוזמנו לקבל 

את תעודת ההצטיינות במקומו. 
יהי זכרו ברוך!

עומר נחמן

לוחם  של  לזכרו  האנדרטה  חנוכת  טקס 
התקיים  ז"ל  בינט  )מקס(  מאיר  סא"ל  הסתר 
בכפר חסידים ביום שני ג' בשבט תשע"ז ה-30 
השאר,  בין  חלק,  נטלו  בטקס   .2017 בינואר 
וראש  צור  דודו  )מיל'(  תא"ל  המל"ם  מנכ"ל 

המועצה האזורית זבולון דב ישורון. 
בתו מישל כתבה לנו כך:

"נר שכבה בתא כלא אפל במצרים בחג החנוכה 
תשט"ו – מאיר לנו את הדרך" - כתב גיל ברנר 
המקסימה  האנדרטה  של  האחורי  הצד  על 
לזכרו של מאיר בינט, אותה עיצב ופיסל יובל 
היוזם,  הוא  ברנר  גיל  גינוסר.  מקיבוץ  לופן 
הדוחף והמבצע של פרויקט הנצחה זה, שהגיע 
ביציאה  חסידים,  בכפר  הפסל  בהצבת  לשיאו 

ליגור ועל שביל ישראל – מקום נהדר ונכון להציב בו זיכרון למאיר בינט. 
האירוע היה מרגש, נפלא, מושקע ובכלל מעל ומעבר לציפיותיי. ברצוני 
להודות למר דב ישורון ראש מועצת זבולון, שדאג לכל, ממש בהתראה 
קצרה. עד שלושה שבועות לפני המועד לא היה ידוע היכן האנדרטה 

תמוקם – לא קל היה למצוא מקום שישמש לה אכסניה.
המועצה דאגה לכל הפרטים באופן מקצועי ביותר –מהכנת האתר לטקס 
מוסיקת  של  ולתוכנית  למנחה  ועד  וכיבוד  המדינה  דגלי  הצבת  כולל 
רקע, זמרת, נגן קלידים וסקספוניסט. בלי הכנה מוקדמת הגיעו לשיר 
בינט,  שכתב  טקסט  בסיס  על  צירקל  יהודה  שכתב  בית"  פשוט  "בית 
הסביר  האוויר  מזג  גם  ברקע.  אותו  וניגנו  לארץ  אהבתו  את  המבטא 
פנים - הגשם של סוף השבוע פסק, והשמיים היו בהירים. האוויר נקי 

וקריר והאווירה - מכבדת.
ככל הזכור לי - לא היה אירוע כזה לכבודו של מאיר בינט באופן אישי 
מאז טקס העלאתו של אבי לדרגת סגן אלוף ע"י שר הביטחון יצחק רבין 
בספטמבר 1987. להתרשמותי היו הפעם יותר משתתפים וכמעט כולם 
כאלה שבחרו להשתתף. בהחלט לא מובן מאליו ומחמם את הלב. אחרי 
מלות תודה לכל אלה שנשאו במלאכה והביאו את הפרויקט "עד הלום" 
- נשאתי דברים, הסברתי את הקשר של אבי לכפר חסידים וציינתי את 

אנדרטה לזכר לוחם הסתר מאיר מקס בינט ז"ל בכפר חסידים

ושרה  דוד  של  בתם  זמיר,  בן-גל  ברוריה 
התגורר  חסידים  בכפר  שבביתם  זמיר 
מאיר במהלך מאורעות תרצ"ו-תרצ״ט, שם 
למד את ענפי החקלאות, השתתף בקורס 
מראשי  גלוברמן  יהושע   - ההגנה  של 
ההגנה הקצה נשק בלתי חוקי לאימונים, 
את  שיבץ  בכפר  השמירה  על  האחראי 
זה.  בנשק  ובאימונים  בשמירות  מאיר 
השהות במקום חיזקה את רצונו של מאיר 
את  העובדת.  מההתיישבות  חלק  להיות 
שאר הדברים שנשאתי בטקס ניתן לקרוא באתר לזכרו של מאיר בינט, 

www.meirmaxbineth.org/?cat=26 :אבי

בשנים  במצרים  בסתר  פעל   )131 )יחידה  המודיעין  איש  בינט 
הראשונות שלאחר קום המדינה. בעקבות נפילת רשת ריגול וחבלה 
אף  על  נתפס  הביש",  כ"עסק  הידועה  פרשה  המצרים,  בידי  יהודית 
חקירות  חודשי  וחצי  ארבעה  אחרי  רשת.  לאותה  קשור  היה  שלא 
ועינויים בכלא המצרי, ביום 21 בדצמבר 1954 שם מאיר קץ לחייו, יום 

לפני שאמור היה לעמוד למשפט. 

מימין: דודו צור, מישל בינט ודב ישורון

מאיר )מקס( בינט ז״ל
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עמוס גלעד ב'מועדון חבצלת':

לא תתאפשר נורמליזציה בין ישראל למדינות ערב 
הסוניות ללא התקדמות בערוץ הפלסטיני

כראש  לאחרונה  עד  ששימש  גלעד,  עמוס  )מיל'(  אלוף 
האגף המדיני בטחוני במשרד הביטחון, הופיע ביום ראשון 
חברי  בפני  במל"ם   2017 בינואר  ה-29  תשע"ז  בשבט  ב' 
בעת  אזורית  מצב  תמונת  של  בסקירה  חבצלת'  'מועדון 
הזאת. לצד "החדשות הטובות" מבחינת מצבה האסטרטגי 
של ישראל, מנה גלעד בראש ובראשונה את מצרים תחת 
מוסלמי מאמין  סיסי כפטריוט מצרי,  הוא תאר את  סיסי. 
כאשר  אותו,  שקידמו  המוסלמים',  'האחים  את  שהפתיע 
סילק אותם מהשלטון. למרות הלחצים של ממשל אובמה 
כולו  האזור  ואת  מצרים  את  סיסי  הציל  המערב,  ומדינות 
מאסון, והצלחותיו עד כה גם מול דאע"ש בסיני, מסייעות 
ציין  גלעד  "המדינה האסלאמית" במזרח התיכון.  לבלימת 
התמשכות  נוכח   – הטובות"  "החדשות  בצד  ירדן  את  גם 

מתושבי  והעובדה שלמרות ששליש  בירדן  עבדאללה  המלך  שלטונו של 
ירדן היום הם פליטים - המשטר ההאשמי נהנה מיציבות וישראל נהנית 
משקט בגבול. כיום ישראל נהנית מקשרים טובים עם מדינות ערב הסוניות, 
ושתוף הפעולה עם אבו מאזן תורם להשגת ביטחון. ואולם, גלעד הדגיש 
כי ללא התקדמות בערוץ הפלסטיני שתחתור לפתרון שיהיה מבוסס על 

גבולות 67' וחלוקת ירושלים לא תהיה נורמליזציה.
גלעד  לפי  טמון  ישראל  של  בטחונה  על  המשמעותי  האסטרטגי  האיום 
יכולות  לפתח  וממשיכה  ישראל  של  לחיסולה  להביא  החותרת  באיראן 
ישראל:  להשמדת  חותרים  חיזבאללה  גם  כמו  חמאס  אסטרטגיות. 

כשדאע"ש יובס בעיראק ובסוריה, איראן וחיזבאללה יתחזקו. גלעד הדגיש 
כל  מול  ולהיערך  הגולן  מרמת  כולל  מצפון,  באיומים  להתמקד  עלינו  כי 
העצמאיים  הבסיסים  מכך,  יתרה  להתפתח.  שעלול  הסלמה  של  תרחיש 
שבשאר אסד העניק לרוסים הופכים את המצב בצפון למורכב עוד יותר. 
לה  מסייעת  משמרת  שהיא  וההרתעה  ישראל  הפעולה שמקיימת  שתוף 

ליהנות מיכולת להיערך ולהתכונן לכל תרחיש אפשרי של הסלמה. 
עמוס גלעד פרש לאחרונה לאחר 45 שנות שירות בצה"ל ובמשרד הביטחון. 
הוא נענה להצעה לעמוד בראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ויו"ר סדרת 

כנסי הרצליה במרכז הבינתחומי. נאחל לו הצלחה. 

ענבר עטיה הי"ד
4.3.1996 - 3.7.1973

ענבר נרצחה בפיגוע טרור בדיזנגוף סנטר 
תל אביב, בערב פורים תשנ"ו )מרס 96'( 

והיא בת 22 שנים. 
ענבר, בתם של חרמונה ואל"מ איקא 

עטיה, נולדה וגדלה ברמת אפעל, אחות 
לאורית ואסף. 

בתום לימודיה בבית הספר המקיף ביהוד, 
התגייסה לצה"ל ושירתה בחיל המודיעין בין 

השנים 1993-1991. 
בשנה האחרונה לחייה למדה לתואר ראשון 

באוניברסיטת תל אביב.

 טקס הענקת מלגות עידוד
על שם ענבר עטיה הי"ד לשנת 2017

 האירוע יתקיים ביום שני, 27.3.2017, כ״ט אדר תשע״ז, 
 בשעה 20:00, באולם קלצ'קין, מוזיאון ארץ ישראל,

רמת אביב, רח' חיים לבנון 2 תל אביב
התכנסות וכיבוד החל מ-19:30 | תחילת האירוע: 20:00

: ת י נ כ ו ת ב
פתיחה  #

טקס חלוקת מלגות לזוכים  #
מרצה אורח: פרופ׳ עוזי רבי:  # 

״המאה ה-21 - גוונים חדשים של טרור״
תוכנית אומנותית  #

דברים לזכרה  #

 המרכז למורשת המודיעין )מל״ם(
אתר הנצחה הממלכתי לחללי הקהילה
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מודיעין וחוק

חוק השב"כ במבחן הזמן 
ומאז   2002 בפברואר   11 ביום  שנה,   15 לפני  התקבל  השב"כ  חוק 

כמעט ואין דנים בנסיבות החקיקה, בתוכנו ובמה שאין בו.
במל"ם  התקיימה   2017 בפברואר  ה-6  תשע"ז  בשבט  י'  שני  ביום 
הסדנה: "מודיעין וחוק - חוק השב"כ במבחן הזמן". הנחה חיים קניג.

שהבהיר  מרידור  דן  לשעבר  השר  היה  הדוברים  ראשון 
כי הדעת אינה סובלת שבמדינה דמוקרטית יתקיים 

שיהיה  מבלי  כשב"כ,  כוח  עתיר  גוף  ויפעל 
יעדיו  מהותו,  את  שיגדיר  חוק  על  מושתת 

ותפקידיו וכן את כפיפותו. 
לכשלים  דוגמאות  שלוש  ציין  מרידור  מר 
באבחנה הראויה, ובכך המחישו את הצורך 
לא  הראשון  הממשלה  ראש  בחקיקה: 
המותר  בין  הראויה  האבחנה  את  עשה 

לטובת  גם  השב"כ  את  והפעיל  לאסור, 
מפלגתו.  ושל  שלו  פוליטיים  אינטרסים 

300" וחלק מחוקרי  ראש השירות בפרשת "קו 
על  הסיכום  אף  ועל  לנדוי  דו"ח  שלאחר  השב"כ, 

עציר  למות  שגרמה  באלימות  השתמשו  חדש",  "דף 
להגדיר  ראוי  היה  החוק,  למאסר(. משחוקק  )נדונו  בחקירה 

טוב יותר את יעוד השירות ותפקידיו, וכן מספר מונחים כגון המונח 
בדרכים  הפועלים,  יש  כאשר  להיום  רלבנטיים  הדברים  "חתרנות". 

חוקיות לחלוטין, להביא להטלת חרם על ישראל.
0 0 0

- לשעבר ראש האגף המשפטי בשירות, היה שותף  אריה רוטר  מר 
ליוזמת השירות לגיבוש הצעת חוק השב"כ ולתהליך החקיקה. לדבריו 
זמן ממושך במעמקים  עד אז השירות פעל כבתוך צוללת, שפועלת 
מבלי להיות מחובר לעולם. פסק דין "ברזילי", שניתן ב-1986, הבהיר 
שהיה  זיו  שבתאי  מר  את  הביא  וזה  החוק,  מעל  שעומד  גוף  שאין 

היועץ המשפטי הראשון, להעלות את הרעיון לחקיקה. 
משה  בדימוס  השופט  ובסיוע  פרי  יעקב  מר  השירות  ראש  בתמיכת 
"תהליך  כעין  היה  התהליך  עצם  חוק.  הצעת  בגיבוש  הוחל   - שלגי 
של ריפוי". בכירי השירות החלו להבין את הגישה המשפטית, והרשו 
השירות  את  הסמיך  שחוקק,  החוק  נוקבות.  שאלות  לשאול  לעצמם 
9 שהיה  סעיף  ממנו  נעדר  למרבה הצער,  אך  בכמה תחומים,  לפעול 
בהצעת החוק, ובו הסמכה והיתר לפעולת חוקרי השב"כ. תחילה חשבו 
שנושא זה יהיה כלול בחוק למאבק בטרור, אך גם שם הוא לא מופיע. 
זהו מצב לא תקין ויש לתת על כך את הדעת. מר רוטר הדגיש שעצם 

קיומו של החוק אינו תחליף לערכים ולתרבות הארגונית ראויה. 
0 0 0

התייחסה  דורנר,  דליה  גב'  לשעבר  העליון  המשפט  בית  שופטת 
לשאלת עצם קיומו של החוק והביאה ציטוט מפסק דין של השופט 
מלחימת  המדינה  לחימת  נשתנתה  "ומה   :1981 בשנת  כהן  חיים 
כדי  תוך  נלחמים  ואלו  החוק,  כדי שמירת  תוך  נלחמה  שזו  אויביה? 
לחימת  של  העניינית  וצדקתה  המוסרית  עוצמתה  החוק.  הפרת 

על  בוויתור  המדינה.  חוקי  על  בשמירה  כולן  כל  תלויות  השלטונות 
את  השלטונות  משרתים  הלחימה  של  זו  צדקתה  ועל  זו  עוצמתה 
אחר  נשק  מכל  בחשיבותו  נופל  אינו  המוסרי  הנשק  האויב.  מטרות 
מוטב  החוק.  משלטון  יעיל  מוסרי  נשק  לך  ואין   - עליו  עולה  ואולי 
בישראל  החוק  ששלטון  לדעת  שצריך  מי  כל  שיידע 

לעולם לא ייכנע לאויביה." 
צרכי  בין  לאזן  צריך  שהחוק  ציינה  דורנר  הגב' 
ואמרה:  הדמוקרטי  המשטר  לבין  הביטחון 
ניסחף,  שלא  עלינו  שומרת  חוקית  "מסגרת 
דורנר  הגב'  בתפקידנו!".  להצליח  מרצון 
חקירות  סעיף  להיעדר  היא  אף  התייחסה 
כי  בו,  חסר  העיקר  הזה...  "החוק  בחוק 
אז  התוצאה,  זו  ואם  נולד!...  הוא  לזה 
מורכבות  על  עמדה  היא  מאכזבת!".  היא 
כרשות  הכנסת  מקרה,  שבכל  וציינה  הבעיה 
מענה  לכך  לתת  שצריכה  זו  היא  מחוקקת, 
הולם ולא הממשלה - הרשות המבצעת, שצריכה 

לפעול ע"פ חוק. 
7 בחוק, המפרט את ייעודי  הגב' דורנר התייחסה גם לסעיף 
השירות ותפקידיו. יש לה ביקורת על העמימות במונחים כגון חתרנות 
וכן ביקורת על ניסוח הסעיף שמסמיך את השירות לפעול "לשמירה 
ולקידום של אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי 
כגון  תופעות  למנוע  נוכל  וכיצד  מהם  לפרט  מבלי   - המדינה..."  של 

הריגול הפוליטי שהיה בזמנו של בן גוריון.
0 0 0

העיתונאי מר עמוס הראל עמד על כך שברמה הציבורית החוק אינו 
מוכר וכמעט ואין עוסקים בו, על אף חשיבותו הרבה. הסעיף היחיד 
עובדי  של  זהותם  חשיפת  אי  הוא  יום,   - ביום  בקפדנות,  שנשמר 
השב"כ. החוק לא שינה דבר ביחסי השירות עם התקשורת, על אף 

הפתיחות היחסית שקיימת, לעומת שנים עברו. 
לעומת  מאד  טוב  הוא  השירות  של  התקשורתי  המעמד  בראייתו, 
וכמי  הטרור  נגד  המלחמה  בשער  שעומד  כמי  נתפס  והוא  העבר 
משהו"  "קורה  כאשר  שקיים.  היחסי  השקט  של  להצלחה  שאחראי 
יש עיסוק תקשורתי אינטנסיבי ואף דרמטי, אך מהר מאד, סדר היום 
של המדינה מספק נושאים אחרים לעסוק בהם והעיסוק בנושא יורד 

או אף נעלם. 
מר הראל ציין שככל הידוע לו וככל שניתן להבין בכלל, השירות מצליח 
לשמור על סודותיו ולתקשורת אין מקורות בתוך השירות, כפי שאפשר 
מתקיים  השירות  עם  העיתונאים  של  הקשר  אחרים.  בגופים  לראות 
"מהשירות  כגון  נוסח  מצוין  בהודעות  ולכן  תקשורת"  "ענף  באמצעות 
סבור  הראל  מר  והמצלמות.  הכתבים  מול  שמתייצב  דובר  ואין  נמסר" 
בדובר. הסדנה התקיימה במסגרת המכון לחקר  צורך  ואין  כך  שמוטב 

מודיעין ומדיניות שבראשות תא"ל )מיל'( רון כתרי שפתח אותה. 
חיים קניג

ם " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
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אלוף יצחק )חקה( חופי: תמהיל נדיר של אומץ לב, 
קור רוח, יושרה וניהול 

ביום  קיימה  ז"ל  חופי  )חקה(  יצחק  אלוף  ע"ש  הקרן 
שלישי כ"ה בשבט תשע"ז ה-21 בפברואר 2017 יום עיון 
באוניברסיטת חיפה בשיתוף עם הפקולטה לניהול. יום 
בארגוני  ואמיצה  אמינה  "מנהיגות  בנושא  עסק  העיון 

הביטחון". 
דוד  )מיל'(  תא"ל  המל"ם  מנכ"ל  העיון  יום  בפתח  ברכו 
צור ודיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה פרופ' 

יצחק סמואל.
בכנס נשאו דברים מר אפרים הלוי בעבר ראש המוסד, 
שסיפר על חקה שהיה תמהיל נדיר של אומץ לב, קור 
רוח, יושרה וניהול, וסיפר על חוויותיו כפקודו של חקה. 
חוץ  ועדת  ויו"ר  בממשלה  שר  בעבר  מרידור  דן  מר 
וביטחון, ניתח את מצבה הביטחוני של ישראל והצורך 

בהתאמת מערכת הביטחון למצב הנוכחי.
מרתק  אקדמי  פאנל  התקיים  הכנס  של  השני  בחלקו 

בהנחיית פרופ' סמואל והפרופסורים גד ברזילי )משנה לרקטור( ושיזף 
רפאלי. 

דוקטורט  עבודת  ועל  הצטיינות  על  פרסים  שני  חולקו  הכנס  בסיום 
עבודת  מרקוביץ להשלמת  לעמירם  ומלגה  פדן,  ולכרמית  זאבי  לגיא 

הקרן להנצחת אל"מ ד"ר ברנדיס ז"ל העניקה 
לסטודנטים יוצאי אמ"ן מלגות עידוד למצוינות 

תשע"ז  בטבת  י"ח  שני  ביום 
נערך   ,2017 בינואר  ה-16 
מלגות  חלוקת  טקס  במל"ם 
מצוינות  לעידוד  הקרן  מטעם 
בקרב  הישגים  ולקידום 
סטודנטים יוצאי אמ"ן על שם 
ז"ל,  ברנדיס  יעקב  ד"ר  אל"מ 
בהיותו   2016 בינואר  שנפטר 
בן 65. בראש הקרן עומד תא"ל 
בעבר  קופרווסר,  יוסי  )מיל'( 

ראש חטיבת המחקר באמ"ן.
על  שעמד  צור,  דודו  המל"ם  מנכ"ל  של  ברכה  בדברי  נפתח  האירוע 
היכרותו עם ברנדיס בעת עבודתם המשותפת בחטיבת המחקר באמ"ן, 
קרנות  באמצעות  המודיעין  קהילת  אנשי  של  ההנצחה  חשיבות  על 

ובדרכים אחרות, בכך עוסק המל"ם.
למצוינות  ברנדיס  של  מחויבותו  את  ציין  קופרווסר,  הקרן  יו"ר 
ולהעמקת הידע כתכונות שהביאו לקביעת יעדי הקרן, ואת צניעותו, 

מקצועיותו והקפדתו להעצים את הקצינים ששרתו תחת פיקודו.
רעייתו של ברנדיס רחל, יוזמת ומקימת הקרן, הציגה פרקים מחייו של 

יעקב, שעיצבו את אישיותו המיוחדת ועמדו בבסיס עשייתו ותרומתו 
למען בטחון המדינה. 

כן נשאו דברים לזכרו אל"מ ר' ראש הזירה הטכנולוגית דהיום, וד"ר 
יעקב עשני, שעבד עם ברנדיס לאורך שנים רבות כיועץ בתחום המדעי 
סיפר  באחד  סרטונים,  שני  הוקרנו  הקרן.  ועדת  חבר  והינו  עסק,  בו 
ברנדיס על עבודתו בזירה הטכנית, ובשני סיפרו מפקדיו של ברנדיס, 
מקצועיותו  האיש,  על  גלעד,  ועמוס  עמידרור  יעקב  )מיל'(  האלופים 
ותרומתו הרבה, במיוחד סביב המחלוקת בשאלת הימצאות נשק כימי 

בידי עיראק, ערב מלחמת המפרץ הראשונה. 
במלגה זכו 4 סטודנטים מצטיינים )שתי סטודנטיות ושני סטודנטים( 
יוצאי יחידות אמ"ן שונות )המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי יחידות 
אמ"ן(, שנבחרו מבין יותר ממאה סטודנטים שהגישו מועמדות למלגה 
וענו על הקריטריונים המחמירים לקבלתה. הטקס הסתיים בהרצאתו 
הדרוזית,  העדה  בן  קצין  מעדי,  מנצור  )מיל(  סא"ל  של  המעניינת 
מדינת  עם  הדרוזים  של  המיוחדים  היחסים  התפתחות  על  שהרצה 
של  בהנחייתה  הארוע,  והמודיעין.  הביטחון  ומערכת  צה"ל  ישראל, 
בזירה  ארוכות  שנים  ברנדיס  עם  שעבדה  ניר,  אסנת  )מיל(  סא"ל 

הטכנולוגית, לווה בשירתה של הזמרת ליעד שר. 
פסח מלובני

ם " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

יעקב ברנדיס ז״ל

נכדו  בנצור  עמית  של  תודה  בדברי  הסתיים  הכנס  שלו.  הדוקטורט 
של חקה. 

רוני כתרי ונעם שפירא הנחו את יום העיון.
נעם שפירא

מנכ״ל המל״ם דודו צור בפתח יום העיון
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עמותת בוגרי 8200 פתחה שנת פעילות בתנופה
והאחרון  החמישי  מורשת,  ערב   – מספרים  מפקדים   0
הגיעה  בכך  במל"ם.   2017 בפברואר  ב-9  התקיים  בסדרה, 
סדרה מרתקת זו לסיומה. את הסדרה נעלו מפקדי העבר 
בוכריס  פנחס  )מיל'(  ותא''ל  בן-טוב  אריה  )דימ'(  תא''ל   –
ב''אתגרי הפיקוד  . שיח מפקדי העבר של היחידה התמקד 
מילוי  בעת  אותם  שליוו  ודילמות  פתרונות  לצד  במשמרתם'' 
נפרדה  בערב  שפירא.  נעם  )מיל'(  אל''מ  הערב  את  הנחה  תפקידם. 

העמותה מהמפקד היוצא תא''ל א'. 
 2017 0 קונצרט לזכרו ולכבודו של בני גל-עד ז''ל – ב-28 בינואר 
ולכבודו  התקיים במרכז המוסיקה שבמשכנות שאננים קונצרט לזכרו 
כסגן  ביחידה  כיהן  בני  לפטירתו.  שנה  במלאת  גל-עד  בני  אל''מ  של 

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

מפקד היחידה וכמפקד מרכז הקומינט. בקונצרט נטלו חלק מספר חברי 
המוסיקה  חיי  בניהול  הבולטות  הדמויות  עם  שנמנה  לבני,   . העמותה 
של  וקידומם  טיפוחם  על  חשובה  השפעה  נודעה  בישראל,  והתרבות 
מאות מטובי האמנים הצעירים בארץ. הנגנים שנטלו חלק בערב זה היו 
יקרים במיוחד לליבו וייצגו דורות של אמנים בהם תמך בני במהלך שנות 

פעילותו בתחום זה. 
0 'סנודן' – בסוף ינואר 2017 נערכה הקרנה של הסרט ''סנודן'' לחברי 

עמותה. 
0 50 שנה להקמת ''מסרגה'' – המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"ם 
יערוך סדנה ב-8 במאי 2017 בנושא ''המעורבות הרוסית במזרח התיכון'', 
בדגש על סוריה. הסדנה הינה פתיח לאירועי 50 שנה להקמת ''מסרגה''. 
שוניה פכט

עמותת 'אגמון' 
 תכנית 'רקיע' - סיכום פעילות 

נוב' 2016 – ינו' 2017 / סיום מחזור ד'.
תכנית 'רקיע', שהוקמה על ידי "אגמון" לפני כחמש שנים, 
של  והעצמתם  לטיפוחם  התנופה  במלוא  לפעול  ממשיכה 
בני הקהילה האתיופית בישראל, הן להגשמה אישית  צעירים משכילים 
והשתלבותה  הקהילה  של  ושגשוגה  קידומה  למען  שינוי,  ולהובלת  והן 
המיטבית בחברה הישראלית. הפעילות בתכנית זו נעשית במסגרת קרן 
ההנצחה 'הנה קם עם' במל"ם, שמטרתה להנציח את סיפור מסעם הרגלי 

של יהודי אתיופיה דרך סודאן לישראל.
בסוף ינואר 2017 הסתיים בהצלחה מחזור ד' של תכנית 'רקיע' והוסמכו 
16 בוגרים. זהו המספר הגבוה ביותר של בוגרים שהשלימו מחזור אחד. 
מעמדם  את  ושדרגו  התקדמו  החדשים  הבוגרים  של  המכריע  רובם 
כלים  וברכישת  השכלתם  בהרחבת  תעסוקתם,  מקום  בשיפור  אם  בין 
שהגדירו  לאחר  זאת   . להעצמתם  שתרמו  מגוונים  בתחומים  ותובנות 
את יעד החזון שלהם ובנו תכנית אישית להגשמתו. לראשונה העניקה 
תכנית 'רקיע' ארבע מלגות ללימודי תואר שני לבוגריה ועמיתיה כנדבך 

מרכזי בתהליך התקדמותם. 

במקביל, הושלמה ההיערכות לפתיחת מחזור ה' במרץ 2017. זאת לאחר 
תהליך סדור ומקצועי לסינון ומיון מועמדים ותהליך בחירת המנטורים 
מקרב גמלאי אגמון תיבנה תכנית ההדרכה על בסיס הלקחים והתובנות 
שהפקנו בסיום מחזור ד' בעזרת העמיתים, המנטורים ואנשי ההנהלה. 
בפעילות זו נוטלים חלק עשרות רבות של מתנדבים מקרב חברי אגמון, 
ותמיכתם.  תרומתם  על  רבה  להערכה  כולם  שראויים  אקדמיה,  אנשי 
בהתנדבות  זאת  עושים  בתכנית,  המשתתפים  המרצים  כל  כי  יצויין 
מתנדבים  על  ההישענות  נוכח  בהוצאות  הניכר  החיסכון  מלאה. 
מאפשרת הענקת מלגות ללימודים, על בסיס התרומות שאנו מגייסים 

בארץ ובחו"ל.
 48 כיום  המונים  'רקיע'  בוגרי  עם  הקשר  שמירת  על  מקפידים  אנו 
הבוגרים  ארגון  דרך  קבוצתי  בסיס  על  והן  אישי  בסיס  על  הן  בוגרים, 
זו מתקיים ליווי צמוד אחר התקדמותם.  2016. במסגרת  שהוקם ביולי 
במידת הצורך, ניתן על ידינו סיוע בשיפור מקום תעסוקתם ובהרחבת 
השכלתם ללימודי תואר שני ולשיפור השפה האנגלית. כמה מבוגרינו 
זכו לאחרונה בקידום אישי משמעותי, ואנו גאים בהישגיהם ובתרומתם 
ב-20  ראשונה  עצמית  התכנסות  יזם  הבוגרים  ארגון  הקהילה.  למען 

בינואר 2017 לגיבוש המשך דרכו ולהגדרת נושאי פעילותו.
אורי ח׳

קמפוס מטיבי לכת של עמותות אגמון ושובל 
חודש  במחצית  התקיים  העונה,  ביותר  החורפי  שהוגדר  בשבוע 
פברואר 2017 קמפוס בן יומיים של קבוצת מטיבי לכת של עמותות 

אגמון ושובל. 
לאחר תכנון מדוקדק של חמי ב. מעמותת אגמון ביחד עם המדריך 
ערן, יצאה קבוצת מטיבי הלכת של העמותות למכתש רמון ולערבה. 
ועלתה  ירוחם  באגם  שועלים,  בנחל  הקבוצה  טיילה  הראשון  ביום 
לתצפית על מכתש רמון מהר באמון. למחרת, בשל הגשמים שירדו 

סמוך  עד  הדרימה  והקבוצה  המקורית  התכנית  שונתה  באזור, 
לקיבוץ יוטבתה, שם ירדו המטיילים רגלית את מעלה שחרות. 

הלכת  מטיבי  קבוצת  בתכנון.  כבר  הבאה  השנה  של  הקמפוס 
מקיימת טיולים קבועים לאורך השנה, ואלה מתפרסמים במידעונים 

ובאתרים של העמותות. 
החברים  בהשתתפות  משמעותי  גידול  חל  האחרונות  בשנתיים 

בטיולים אלה והביקוש הולך וגדל בהתמדה.
מיכל ר׳
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נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח ללימודי 
ביטחון ומודיעין בבר-אילן

צ'אפחות 
0 תא"ל )מיל'( מאיר אלרן, ד"ר במדע המדינה, אוניברסיטת חיפה. נושא הדוקטורט 
הוא חוסן חברתי בישראל: התנהלות החברה הישראלית באינתיפאדה השנייה. בעבר 

סגן ראש אמ"ן.
השב"כ  ראש  כהן  יורם   0
לדירקטוריון  הצטרף  לשעבר, 

חברת אתנה מקבוצת מר.
האגף  מנהל  נתמנה  פלטי  זהר  )מיל'(  אל"מ   0
אגף  ראש  היה  הביטחון.  במשרד  המדיני-ביטחוני 

במוסד וקצין בכיר באמ"ן. 
0 פרופ' אליעזר שלוסברג נתמנה דיקן הפקולטה 
למדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן. היה קצין ב"חצב".

 משמאל: זהר פלטי, שר הביטחון אביגדור ליברמן
ומנכ״ל המשרד אודי אדם

מאיר אלרן

אוניברסיטת בר-אילן פתחה בימים אלה את ההרשמה למחזור השלישי 
ביטחון  צבא,  בתחומי  המדינה  במדע  שני  לתואר  מיוחדת  תכנית  של 
ומודיעין. הלימודים נערכים בשנה אחת בימים שלישי ושישי, מועברים 
ע"י מרצים מנוסים מהאקדמיה ואנשי מודיעין וצבא לשעבר ומאפשרים 
הרחבת ידע, הבנה ויכולת ניתוח ודרכי חשיבה חדשות. התכנית מפגישה 

מרצים אורחים ומקיימת סיורים וכנסי העשרה. 
הסטודנטים בתכנית זו בשנים האחרונות באו מקרב העובדים והפורשים 
של הזרועות הממשלתיות העוסקות בסוגיות אלו – צה"ל, מוסד, שב"כ, 

ולצדם אנשים   – משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים, משרד החוץ 
ללא ניסיון תעסוקתי בתחומים אלו. השילוב ביניהם יצר שיח ייחודי בין 
בציונים  התכנית  בוגרי  החוץ.  מן  רענן  למבט  מקצועיים  והבנה  ניסיון 

מתאימים יכולים להמשיך לתואר שלישי, לאחר השלמות מתאימות.
- פרופ' שלמה שפירא, המחלקה למדעי  הראש האקדמי של התכנית 
המדינה ונשיא האגודה הבינ"ל להיסטוריה של המודיעין. מרכז אקדמי 
וסדרי  התכנית  על  מלאים  לפרטים  לפיד.  אפרים  )מיל'(  תא"ל  ד"ר   –

Politics.students@biu.ac.il :הרשמה ניתן לפנות במייל

 המרכז למורשת
המודיעין )מל״ם(

יד חיים הרצוג

 מתכבדים להזמינכם לערב לציון 20 שנה לפטירתו של
הנשיא השישי של מדינת ישראל, השגריר באו״ם וראש אמ״ן

האלוף חיים הרצוג ז״ֹל
 שייערך ביום ג׳, כ״ג באדר התשע״ז, 21 במרץ 2017

בשעה 19:00 )התכנסות החל מ-18:00(

המודיעין - אז והיום
ברכות ודברי פתיחה - יו״ר המל״ם ד״ר צבי שטאובר

דבר נציג המשפחה - תא״ל )מיל׳( מיכאל )מייק( הרצוג
תמורות בעולם המודיעין - שיחה בין תא״ל )מיל׳( איתי ברון לאלוף )מיל׳( יעקב עמידרור

המודיעין הצבאי בפרספקטיבה של מפקד וקברניט - רא״ל )מיל׳( משה )בוגי( יעלון
אתגרי המודיעין הישראלי - ראש אמ״ן, אלוף הרצי הלוי

הכניסה לפי הזמנה. הרשמה מראש במל״ם
mlm@intelligence.org.il :טל׳ 03-549-7019 או 03-549-1306 שלוחה 0 או בדוא״ל

ם " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
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אירועי מרץ
מרץ 1949 - הקמת ממ"ן | מעמד שירות המודיעין הצבאי )שהוקם 
והגדלת  )ממ"ן(  המודיעין  למחלקת  הפיכתו  עם  התחזק  ב-1948( 
משאביו, אם כי עדיין לא כגוף עצמאי אלא במסגרת אג"ם. חיים הרצוג, 
לכהן  "זכה"  ועצמאותו,  מעמדו  לחיזוק  ולחם  ש"מ,  ראש  אז  עד  שהיה 

כראש ממ"ן הראשון. 
ליל ה- 5 - 6 במרץ - הפריצה למלון סבוי 
)ז"ל( ואיתמר  יאירי  בתל אביב | אל"מ עוזי 
בן דוד )ז"ל(, לוחם סירת מטכ"ל, נהרגו )יחד 
פעולת  במהלך  נוספים(  ישראלים   9 עם 
 8 בני הערובה במלון.  סיירת מטכ"ל לחילוץ 
מחבלים מארגון הפת"ח השתלטו על המלון 
פיגוע  לאחר שנחתו בחוף תל אביב לביצוע 
איימו  המחבלים  נעורים".  "אביב  על  נקמה 
תשחרר  לא  אם  הערובה,  בני  את  להרוג 

ישראל מחבלים. עוזי יאירי, ששימש אז בתפקיד בכיר באמ"ן, לא היה 
אמור להיות במקום וגם לא להצטרף לפריצת סיירת מטכ"ל.

מעצרו   -  1965 במרץ   7
במצרים של וולפגנג לוץ 
"מרגל   - גור אריה(  )זאב 
על  "האיש  השמפניה", 
הסוס" | לוץ נשלח בראשית 
למצרים  השישים  שנות 
של  המבצעית  היחידה  ע"י 
בהמשך  )שעברה  אמ"ן 
איש  בכיסוי  פעל  ל"מוסד"(, 
עבר  בעל  גרמני  עסקים 
נאצי, והצליח להגיע לצמרת השלטון המצרית ולספק מידע חשוב. הוא 
בראשית  ושוחררו  עולם,  למאסר  נידונו  מוות,  מעונש  נחלצו  ורעייתו 

1968, יחד עם 4 אסירי "עסק הביש". 
המוסד  איש  הורשע   -  1999 במרץ   13
יהודה גיל | יהודה גיל הועמד לדין על פברוק 
מחטף  לבצע  הסורים  כוונת  על  שקרי  מידע 
גיל  מולנו.  הסורית  ההיערכות  ועל  בחרמון 

נידון ל-5 שנות מאסר. 
מרץ 1949 - הקמת מודיעין 10 )מודיעין 
המודיעין  של  היומינט  כיחידת  אנושי( 
הקמ"נים   | קרון  דוד  בראשות  הצבאי 

המרחביים, שהפעילו עד אז את סוכני היומינט הפכו לקת"מים )קציני 
תפקידים מיוחדים(.

איסר  התפטרות   -  1963 במרץ   25
החזק  והאיש  המוסד  ראש   | הראל 
על  להתפטר,  נאלץ  הביטחון  במערכת 
רקע מתיחות קשה עם ראש הממשלה בן 
הגרמנים  המדענים  לפרשת  בנוגע  גוריון 
סכנות  על  התעקש  הראל  במצרים. 
בין  קווים"  ו"חצה  ישראל  עבור  הפרויקט 
מאיר  בראשות  אמ"ן  למדיני.  מקצועי  דרג 
קיבל  גוריון  ובן  ההערכה  על  חלק  עמית 
שנה  כחצי  שבמשך  עמית,  אלוף  החליף  הראל  את  אמ"ן.  הערכת  את 

כיהן במקביל כראש המוסד וכראש אמ"ן )המקרה היחיד עד כה(.

אירועי אפריל
שמונתה  אגרנט  ועדת  של  הביניים  דו״ח   1974  - באפריל   1
בעקבות מלחמת יום הכיפורים | בעקבותיו סיים אלוף אלי זעירא, 

ראש אמ"ן את תפקידו והוחלף ע"י שלמה גזית.

עוזי יאירי

יהודה גיל

איסר הראל

וולפגנג לוץ )זאב גור אריה(

המשך בעמוד 9
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המשך מעמוד 9

בשוגג  שהפך  קריאה,  תרגיל   | הברווזים"  "ליל   -  1959 באפריל   1
להכרזה בקול ישראל על גיוס מילואים עורר בהלה בציבור והיערכות 
הביטחונית-צבאית.  לצמרת  מבוכה  ויצר  ערב  מצבאות  בחלק  חלקית 
ראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן גוריון, הדיח את ראש אמ"ן אלוף 
יהושפט הרכבי, ואת סגן הרמטכ"ל מאיר זורע, להם ייחס האחריות על 
כך שהרמטכ"ל והצמרת הביטחונית לא ידעו על התרגיל והאשימם באי 

הבנת השלכות האירוע. 
6 באפריל 1973 - במסגרת מבצע ״זעם האל״ של המוסד | חיסול 
טרור  לפעולות  אחראי  באש"פ.  בכיר  פעיל  בפריז.  אל-קובייסי  באסל 

רבות ואחראי האמל"ח של הארגון באירופה ואספקתו למבצעים. 
7 באפריל 1973 - במסגרת מבצע ״זעם האל״ של המוסד | חיסול 

סעיד מוקאסי בפיצוץ חדרו במלון באתונה. 
ליל ה-10-9 באפריל 1973 - מבצע "אביב נעורים" לחיסול בכירי 
הפת"ח, מפקדות טרור, מחסני ומתקני ייצור אמל"ח בביירות | 
בפיקוד   13 ושייטת  צנחנים  כוחות  מטכ"ל,  סיירת  חלק  נטלו  במבצע 
קצין צנחנים ראשי. היוזמה וההובלה המודיעינית-מבצעית הייתה של 
המוסד בהובלת יחידת "קיסריה", עליה פיקד מייק הררי. זאת, במאמץ 
יעדים  נגד  הפלסטיניים  הטרור  ארגוני  של  חו"ל  טרור  פיגועי  לצמצם 

ישראליים ועל בסיס מודיעין מדויק. 
12 באפריל 1984 – פרשת קו 300 | ארבעה מחבלים השתלטו על 
בלח.  אל  דיר  לאזור  אותו  והובילו  ת"א-אשקלון,  בקו  'אגד'  אוטובוס 
פורטוגז(,  אירית  )החיילת  נוסעת  נהרגה  האוטובוס  על  בהשתלטות 

נהרגו שני מחבלים ושניים נוספים נלקחו לחקירת השב"כ. 
לאחר שפורסם כי הם נהרגו, התבהר כי השניים שנלקחו לחקירה בשטח 

0 תערוכת מרץ-אפריל: מלחמת 
אפגניסטן ו"מבצע אנקונדה" 

התערוכה עוסקת מלחמת אפגניסטן - "מבצע 
 Operation Enduring( "חירות מתמשכת

Freedom(. ראשיתה במבצע הצבאי שהחל 
מ-1 במרץ 2002, שיזמה ארה"ב בעקבות 

פיגועי 11 בספטמבר 2011 וזכה לשם "מבצע 
אנקונדה" - המבצע הצבאי הראשון במלחמת 
אפגניסטן. התערוכה כוללת ספרים, מאמרים 

מכתבי עת ותמונות. 
0 מוזמנים לחפש ספרים בספרייה דרך הקטלוג 

 בישיבה בניחותא בכורסא דרך הלינק הבא:
www.infocenters.co.il/malam_sifria

0 הספרייה פתוחה בימים א'-ה' בין השעות 
 16:00-9:00. טלפון: 03-5482254 

library@intelligence.org.il :דוא''ל
נאוה רייך

מהנעשה בספריית המל"ם

בהוראת  להורג  הוצאו 
אברהם  השב"כ,  ראש 
ניתנו  וכי בהנחייתו  שלום, 
זורע  לוועדת  עדויות שקר 

שחקרה הפרשה. 
ראש  התפטר  בהמשך, 
 .)1986 )יוני  השירות 
בעקבות  נקלע  הארגון 
עמוק,  למשבר  הפרשה 
של  יסודי  בתהליך  והחל 
בתחום  לקחים  הפקת 

המקצועי והערכי. 
חשיפת   -  1984 אפריל 
היהודית"  "המחתרת 

הפיגועים  את   1980 ביוני  שביצעו  הם  הארגון  חברי   | השב"כ  ע"י 
בראשי הערים הפלסטינים. ביולי 1983 ביצעה חוליה של הארגון פיגוע 
לאיתור חשודים  הובילו  הפיגוע  וממצאי  בחברון  במכללה האסלאמית 
סיכל   1984 באפריל  נגדם.  החשדות  ולביסוס  אליו  הקשורים  מרכזיים 

השב"כ פיגוע נוסף שתוכנן על ידי חברי הארגון. 
בעקבות אירועים אלה נעצרו חשודים והועמדו לדין 28 מחברי הארגון, 
שומרון  מיהודה,  ומתיישבים  אמונים"  ב"גוש  מרכזיים  פעילים  בהם 
לפוצץ  וחוליות שתכננו  בראשי הערים  חוליות המפגעים  הגולן.  ורמת 
את כיפת הסלע נחשפו, אנשיהן הובאו לדין, הורשעו ונידונו לתקופות 

מאסר שונות, כולל מאסרי עולם.

קו 300: אנשי השב״כ אוחזים באחד המחבלים
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מל"ם
 המרכז למורשת המודיעין )מל״ם(

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

 

  
  

  לישי בסדרת הסדנאותהשאנו מתכבדים להזמינכם ליטול בפרק 

  "מנהיגות במודיעין"  
  ז"למאיר דגן  לכבודו של

  ,'ב שתתקיים במרכז למורשת המודיעין (מל"ם) ביום

  18:00החל בשעה , 2017 במרץ 27תשע"ז,  אדרב טכ"

  ).17:30- (התכנסות ב

  תוכנית הסדנא והמשתתפים:

 דודו צורתא"ל (מיל') , המל"ם מנכ"ל – דברי פתיחה  
   בחזית הלבנונית מול המודיעין , בעבודהדגן כמפקדעל – 

  סמי ברק (מוצפי); אל"ם (מיל') רובקה ארליךאל"ם (מיל') ד"ר 

  דגןסרטון על    
  "מבט מודיעיני –מנהיגותו של דגן ב"מוסד – 

  חיים תומר; אמנון סופריןתא"ל (מיל') 

  תמיר פרדומר לשעבר,  "המוסד"ראש  -  מודיעיניאתגר המנהיגות בארגון      

 

 

 

 
 0שלוחה  03-5491306או  03-5497019טל: 

   mlm@intelligence.org.iltדוא"ל: 
  

  המפגש סגור לקהל הרחב וההשתתפות בו היא למוזמנים ועל בסיס הרשמה מראש בלבד.

 

 רון כתרי  תא"ל (מיל') 

 ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות  
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תודתנו 
דגן,  בינט  למישל  ב',  ליהודה  אילן,  לנחם  לאריק,  אביבי,  לשמעון 
ליובל חלמיש, לרון כתרי, לאפרים לפיד, לגדעון מיטשניק, לפסח 
סופרין,  לאמנון  נחמן,  לעומר  נהרי,  למירי  מלצר,  לאפי  מלובני, 
לרקפת פאר, לשוניה פכט, לרפי קטרון, לנאוה רייך, למיטל שטדלר 

ולנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו. 

 "רואים מל"ם", 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

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

בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.intelligence.org.il

במל"ם ם  עי ו ר אי
מנכם ו י ב ו  נ י י שר

יום שישי 24 במרץ 2017 התכנסות 08:00  0
'בימת מודיעין': דאע"ש - תמונת מצב    

והתפתחויות אפשריות 
09:00 פתיחה: עמיר רפפורט ISRAEL DEFENSE, תא"ל )במיל'(   

 דודו צור מנכ"ל המל"ם. 
הצגת פרשיה מודיעינית.

פאנל בנושא: דאע"ש - תמונת מצב והתפתחויות אפשריות.  
משתתפים: האלוף )מיל'( סמי תורג'מן - כיהן כאלוף פיקוד   
הדרום. קודם לכן שירת כמפקד חטיבה 500, כמפקד עוצבת 
המבצעים,  חטיבת  כראש  ראשי,  שריון  כקצין  האש,  נתיב 
כמפקד עוצבת געש וכמפקד זרוע היבשה • פרופסור אסף 
הטרור  לחקר  הבינלאומי  במכון  אקדמי  מנהל   - מוגדם 
במרכז הבינתחומי, ועמית במרכז ללוחמה בטרור באקדמיה 
הצבאית ״ווסט פוינט״ בארה״ב • הגברת אפרת לכטר - כתבת 
ערוץ 2. תחקירנית ועיתונאית שטח. העיתונאית הישראלית 
היחידה שהתלוותה לכוחות הכורדים בקרבות לכיבוש העיר 
מוסול וסיקרה את המלחמה בדאע״ש • מנחה: תא"ל )מיל'( 

אמנון סופרין.
יום העיון פתוח לבני/ בנות זוג. עלות לחברי מל"ם - 40 ₪.   

מותנה בהרשמה מוקדמת במשרדי המל"ם בטלפון: 03-5491306   
שלוחה 115 – רקפת.

יום שני 27 במרץ 2017 התכנסות 17:30   0
סדנה מנהיגות במודיעין לכבודו של מאיר דגן ז"ל   

דודו  )מיל'(  תא"ל  המל"ם,  מנכ"ל   – פתיחה  דברי  משתתפים:   
צור • על דגן כמפקד, בעבודה מול המודיעין בחזית הלבנונית – 
אל"ם )מיל'( ד"ר רובקה ארליך; אל"ם )מיל'( סמי ברק )מוצפי( 
• סרטון על דגן • מנהיגותו של דגן ב"מוסד" – מבט מודיעיני – 
תא"ל )מיל'( אמנון סופרין; חיים תומר • אתגר המנהיגות בארגון 

מודיעיני - ראש "המוסד" לשעבר, מר תמיר פרדו.
המפגש סגור לקהל הרחב וההשתתפות בו היא למוזמנים ועל   

בסיס הרשמה מראש בלבד.

יום שישי 7 באפריל 2017 במושב זוהר  0
'מירוץ לכיש' לזכרו של אמיר מימוני ז"ל  

המרוץ לזכרו של אמיר מימוני, איש שירות הביטחון הכללי, שנפל   
בעת פעילות מבצעית ברצועת עזה. במסגרת האירוע יתקיימו 3 
מקצים: 10 ק"מ, 5 ק"מ ו- 2 ק"מ )עממי ללא הרשמה(. הריצה 
ברובה המוחלט בשטח על קרקע מהודקת בדרגת קושי קלה. 

www.realtiming.co.il/site/709 :פרטים והרשמה באתר

בגיליון הבא של מבט מל"ם
0 דונלד טראמפ יורה חצים גם על גופי המודיעין

0 50 שנה להבאת מיג 21 העיראקי לישראל ב״מבצע יהלום״
0 מה עשה "האביב הערבי" לגבולות סייקס-פיקו

יהלום לנצח:
50 שנה למבצע הבאת

מיג 21 עיראקי לארץ

”יהלום” - שם הקוד שנתן 
המוסד למוניר רדפא, טייס 
עיראקי נוצרי שערק ממדינתו 
בטיסה ישירה לישראל

גיליון 77, אדר תשע“ז, מרץ 2017   | וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין  כתב עת לענייני מודיעין 
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