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משולחן המנכ"ל תא"ל (מיל') דוד צור
לחברים ולמשפחות שלום,
בתקופה זו ,אנו מציינים
מועדים חשובים ביותר
בתולדות העם היהודי ומדינת
ישראל .מועדים המבטאים
יציאה משעבוד לגאולה
ומשואה לתקומה :חג הפסח בו יצאנו מעבדות
לחירות .יום הזיכרון לשואה ולגבורה בו איבדנו
שישה מיליון מבני עמנו ,וכן יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ויום העצמאות ,המסמלים את
תקומת עם ישראל בארצו ואת המחיר הכבד
שנדרש לכך .אתן המשפחות השכולות נושאות
מדי יום ביומו את כובד המחיר הזה .בעוד כחודש
( 13ביוני) נקיים יחד עם ארגוני הקהילה את
טקס ההתייחדות השנתי עם חללינו ,כאן באתר
ההנצחה בגלילות ומקווים לראות את כולכם.
ערב יום הזיכרון השתתפתי בייצגי אתכם ,בטקס
חנוכת היכל הזיכרון הלאומי בהר הרצל ,שהוקם
אגף משפחות ,הנצחה ומורשת של משרד
הביטחון .המקום מכובד וראוי ונותן את הכבוד
לחללי מערכות ישראל .ראוי ונכון לכל אזרח
ישראלי באשר הוא לבקר בהיכל זה.
בהזדמנות זו ברצוני לברך את חברינו ד"ר יוסף
מרזוק ,שהיה מיוזמי הקמת אתר ההנצחה ,ואת
רוברט דסה ,שהיה מנדוני קהיר ,על קבלת תואר
יקיר העיר רמת השרון אשר יוענק להם בשבוע
הבא.
ב 5-ביוני נציין מלאת  50שנה למלחמת ששת
הימים( ,זהו גם יום הולדתו ה 32-של אתר
ההנצחה) ,מלחמה ששינתה את הגיאופוליטיקה
של ישראל וחלקים נרחבים מהמזה"ת .אנו נקיים
יום עיון ,על חלקו של המודיעין במלחמה זו ב26-
ביוני .פרטים יובאו בהמשך.
לצד כל זאת ,אנו עוסקים במימוש תכנית העבודה,
כפי שפירטתי במבט מל"ם האחרון ,בתחומי
ההנצחה ,המורשת ,המחקר והתשתיות.
מאחל לכולכם בריאות ,שגשוג ופריחה
דודו צור ,מנכ״ל העמותה
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מהנעשה במל"ם

ארגון המדינה האסלאמית – דאע"ש
במרכז "בימת מודיעין" 13

ארגון "המדינה האסלאמית" (דאע"ש) ,נושא הנמצא בעדיפות מודיעינית גבוהה ,היה במרכז
"בימת מודיעין"  13שהתקיימה במל"ם ב 24-במרץ  2017בהנחייתו של תא"ל (מיל') אמנון
סופרין ,המוביל את המיזם עם עמיר רפפורט המייסד והמנהל של "ישראל דיפנס" .בפתח
האירוע הציג אל"מ (מיל') יגאל סימון ,לשעבר מפקד יחידת היומינט  ,504פרשיית מודיעין -
סיכול ממוקד של מפקד הפידאיון ברצועת עזה בשנות ה.50-
בשנות ה 50-חדרו לישראל מסתננים ("פידאיון") מרצועת עזה לביצוע הרג אזרחים ,פעולות
חבלה ומיקוש בקנה מידה נרחב .לשיא הגיעו בהחדרת למעלה מ 250-מחבלים בלילה אחד
באפריל  .1956או אז ,הטיל בן-גוריון על הרמטכ"ל משה דיין משימה "לרוצץ את ראשי
הנחש" בכל דרך שהיא ,לרבות חיסולם .ראש אמ"ן דאז יהושפט הרכבי הנחה את יחידה 504
(אז  )154לבצעה.
בסיס דרום של היחידה גייס באמצעות שיח' בדואי
בנגב את בן אחותו ,תושב רצועת עזה ,ששימש
כסייר-מדווח ונשלח למשימות איסוף מידע ברצועה.
תוך כדי הפעלתו ,נתקבל מידע ממקור מהימן ,כי
המקור (כונה "דיטה") הינו סוכן כפול המופעל ע"י
המודיעין המצרי ברצועה .עלה רעיון לנצל את
נגישותו הישירה למשלוח ספר ממולכד למצטפא
חאפז ,מפקד המודיעין הצבאי המצרי ברצועת עזה
שהקים את יחידת הפידאיון והפעיל אותה .בפגישה
עם "דיטה" ,בנוכחות דודו ,הובהר לו כי אנו בטוחים
מצטפא חאפז
בנאמנותו ונטיל עליו "משימה רגישה"  -להעביר
ספר לסוכן אלחוטן חשוב לנו ברצועה .לאחר צאתו למשימה לא נודע ליחידה כל פרט על
צעדיו .ימים ספורים לאחר צאתו פרסמו עיתוני מצרים כי "מפקד הפידאיון" ,הגיבור אל"מ
מצטפא חאפז ,מת מהתפוצצות מוקש חדיש שהביא עמו ממצרים.
לאחר "מבצע קדש" נמצא במשרדי המודיעין המצרי ברצועה דו"ח ועדת החקירה המצרי,
ובו התבררו לאשורם פרטי האירוע" :דיטה" הגיע למצטפא חאפז ,בעת שזה ישב בגינה עם
מחליפו ,וביקש לשוחח עמו ביחידות ,הואיל וברשותו "מסר" חשוב .השלושה וקצין נוסף נכנסו
למשרד ו"דיטה" מסר את החבילה הארוזה למצטפא ,אשר לא התאפק ,פתחה ואירע הפיצוץ.
מצטפא נפצע באורח אנוש ומת מפצעיו .מחליפו המיועד נפצע קשה ו"דיטה" התעוור בשתי
עיניו .בסיכום דו"ח ועדת החקירה המצרית נכתב" :זה היה תכנון שטני של המודיעין הישראלי
שאנשיו ניצלו את תמימותו של הסוכן הכפול ועשוהו מכשיר לביצוע מזימה שפלה"!
במקביל למבצע זה ובאותו יום ,נשלחה מעטפת נפץ לנספח המצרי בעמאן אל"מ צאלח מצטפא,
אשר נשא באחריות יחד עם חאפז להפעלת הפידאיון ,אשר במספר מקרים נסוגו משטחנו לתחומי
ירדן או אף חדרו משם לביצוע משימותיהם בישראל .בכך אכן "רוצצו ראשי הנחש".
יגאל סימון
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המדינה האסלאמית – דאע"ש:

דבר העורכת
קוראים יקרים,
ארגון דאע"ש כבר קנה
את מקומו בה;יסטוריה.
הוא עשה ועושה
כותרות ,מושך תשומת
לב במעשי אכזריות
מקפיאי דם ,ביומרתו להקים מדינת אסלאם
לא רק בעיראק ובסוריה ,אלא בעולם כולו.
התופעה רבת-היבטים וגרורותיה מורגשות
בפינות תבל" .בימת מודיעין" עסקה במצבו
של דאע"ש ,ולהלן תמצית בגיליון זה.
אוסיף בשולי הדברים כמה שורות .הנבואה
לשוטים ,אך קשה להבין כיצד עלולה
יומרת דאע"ש להתממש .לא דין תנועת
גרילה וטרור כדין הקמת מדינה ברת
קיימא .כבר עתה מתקשה הארגון להגן על
השטחים עליהם השתלט.
האם ניתן לעמוד לאורך זמן בקרב חזיתי
ובאמצעות טנדרים עם מקלע מול עוצמתן
האדירה של המדינות והמעצמות? ומעבר
לכך – האמנם ניתן לקיים מדינה במאה
העשרים ואחת עם סדר יום שנהגה במאה
השביעית? מי בדיוק ואיך יתנהלו החיים
של אזרחי דאע"ש בעולמנו הטכנולוגי? מי
יבטיח בטחון תעסוקתי ,בריאות ,פנסיות?
מי יפקח על ההון ועל התשתיות? האמנם
יוכלו בנים של נשים כלואות מאחורי
רעלה להתמודד עם אתגרי העתיד? --
אסלאם וחיים מודרניים יכולים וחייבים
להתקדם במשולב תוך פשרות ,פרגמטיות.
דאע"ש – מוטציה פראית של חזון הנביא
 -ימשיך כנראה להתקיים כביטוי שלקנאות ,תסכול ,עלבון ,ומרי של צעירים
חסרי מנוח .כמדינה? – ספק רב.
בגיליון זה של רואים מל"ם תוכלו לקרוא
על הפעילות המתקיימת במל"ם במסגרת
הנצחת חללי קהילת המודיעין וראשיה,
הנחלת מורשתה וערכיה ,כמו גם על
פעילות העמותות השונות.
קריאה מהנה,
יוכי ארליך

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

רעיון הפצת האידיאולוגיה של חזרה
לאסלאם "הטהור" ימשך בעתיד גם
אם תשתיות הארגון יחוסלו

בפנל בנושא "המדינה האסלאמית" (דאע"ש) הוצגה סקירה על מצבו של דאע"ש ,שהכריז ב29-
ביוני  2014על הקמת המדינה האסלאמית ומנהיג הארגון אבו באכר אל-בגדאדי מינה עצמו
ח'ליפה .ביוני  ,2014השתלט הארגון הסלפי  -ג'יהאדי ,על העיר מוצול שבצפון עיראק ולאחר
מכן ביסס את אחיזתו בחלקים נרחבים במרחב הסוני בעיראק ובסוריה.
לדאע"ש מוניטין בעולם כמחולל
מעשי זוועה אשר כולם מוגדרים
כפשעי מלחמה וכפשעים נגד
האנושות – גירוש אוכלוסיות
שלמות ,טיהור אתני ,והוצאות
פומביות להורג .מאז הקמתו
נשבעו לדאע"ש אמונים ארגונים
אסלאמיים בפקיסטאן ,בלוב,
בסיני ,באלג'יריה ובמקומות
פליטים יזדים נמלטים מדאע״ש
נוספים במזרח התיכון ומחוצה לו.
מסוף שנת  2015החלה קואליציה ,בהובלת ארצות הברית עם מדינות מערביות ומדינות ערביות,
בתקיפות אוויריות על עמדות של הארגון ,בעיקר בסוריה ועל נתיבי התנועה של לוחמיו.
במקביל ,החלו כוחות קרקעיים משולבים ,בסיוע של כוחות הקואליציה בתקיפות על מאחזים
של הארגון :במאי  2016כבשו כוחות עיראקיים ,בסיוע תקיפות אוויריות אמריקניות ,את פלוג'ה,
אשר הוחזקה בידי "המדינה האסלאמית" .הארגון ספג אבדות ,איבד שטחים נרחבים ,בעיקר
בעיראק ,והוא מצוי במגננה.
כפועל יוצא מההתקפות נגדו
בעיראק ובסוריה ,החל הארגון
לנקוט בדרכי פעולה חדשות:
ביצוע פיגועים נגד אזרחים
במדינות המשתתפות בלחימה
נגדו במזרח התיכון ,ביניהם
בלטו הפיגועים בפריס (נובמבר
 , )2015בשדה התעופה בבריסל
(מרץ  ,)2016בשדה התעופה
לוחמי דאע״ש בסיני
באיסטנבול (ספטמבר ,)2016
פיגועי הדריסה בטיילת בניס (יולי  )2016ובברלין (דצמבר .)2016
פעילותו של דאע"ש יצרה גם שלוש תופעות :הגירה של מאות אלפי פליטים ,בחלקם מאזורי
הלחימה בעיראק ,בסוריה ובלוב לעבר אירופה .ההערכה היא כי בארבע השנים האחרונות הגיעו
לאירופה מעל שני מיליון פליטים ,ביניהם כנראה כמה עשרות לוחמי ג'יהאד המופעלים ע"י
דאע"ש" ,זאבים בודדים" המזדהים עם האידאולוגיה של "המדינה האסלאמית" ובצעו פיגועים
במקומות שונים תוך הכרזת נאמנות למנהיג ,אבו באכר אל-בגדדי .לכך נוסיף את תופעת
"חוזרי דעא"ש" – אנשים אשר התנדבו להילחם בשורות דאע"ש ,צברו ניסיון מבצעי רב ,בעלי
אידאולוגיה קיצונית ,השבים לארצות מוצאם ומהווים איום פוטנציאלי על השלטון המקומי.
בפנל השתתפו האלוף סמי תורג'מן מפקד פיקוד הדרום לשעבר ,פרופסור אסף מוגדם
מהמכון לחקר מדיניות טרור במרכז הבינתחומי הרצליה ,ואפרת לכטר ,המשך בעמוד 3
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כתבת הערוץ השני אשר ביקרה בעיראק פעמיים והצטרפה לכוחות
הכורדים (הפשמרגה) הנלחמים לכיבוש מוצול .לדברי המשתתפים
"המדינה האסלאמית" לא תיעלם כתופעה .גם אם כוחות הקואליציה
יצליחו (וככל הנראה כך יקרה) לעקור אותם ממוצול ,ובהמשך מא-
רקה ,הארגון ימשיך לפעול להפצת האידאולוגיה של חזרה לאסלאם
"הטהור" מימי הנביא מחמד.

האווירה השוררת בקרב כוחות אלו ,את מגוון הכוחות הפועלים במרחב:
צבא עיראק ,כוחות טורקיים ,כוחות הקואליציה ,אשר לכולם אינטרס
משותף – הבסת "המדינה האסלאמית" .על אף שהכורדים נוהגים כבוד
בנשים אין בין שורותיהם נשים לוחמות רבות ,והן "מופיעות" בחזית
לצורך תעמולה...
באשר למיקומה של ישראל בעיני "המדינה האסלאמית" – הדוברים

צבא עיראק נלחם בדאע״ש

אום חנאדי עם הלוחמים בעיראק במלחמה נגד דאע״ש

פרופ' אסף מוגדם סקר את האידאולוגיה של הארגון ואת סדר
העדיפויות שלו :ה"צלבנים" (הנוצרים ,בדגש על כוחות המערביים
במזרח התיכון) ,השיעים ,הציונים במובן הרחב ,מדינת ישראל והיהודים
בעולם ,והמוסלמים במדינות ערב אשר אינם פועלים לפי מצוות
"האסלאם הטהור".
האלוף סמי תורג'מן סקר את פעילות "מחוז סיני של המדינה האסלאמית"
(לשעבר "אנצאר בית אל מקדס") בסיני :פעילותו נגד הכוחות המצריים
בסיני ,והפלת המטוס הרוסי מעל שמי סיני ,כנקמה על התקיפות
האוויריות של רוסיה על עמדות הארגון בסוריה .הוא עמד על הקשר בין
"מחוז סיני" לבין חמא"ס בעזה ,המבוסס על אינטרסים משותפים על
אף חילוקי הדעות האידאולוגיים בין שני הארגונים .הכוחות המצריים
בסיני נזקקו לזמן רב כדי ללמוד להתמודד עם ההתקפות על בסיסיהם,
והם חסרים ביכולות מודיעין .ישראל אישרה לבקשת מצרים להכניס
לסיני כוחות וציוד החורגים מהאמור בנספח הביטחוני להסכם השלום
ביניהן .במרחב סיני ניתן לראות עתה פעולה של מסוקי קרב ,של טנקים
וכוחות העולים על האמור בנספח.
אפרת לכטר תיארה חוויות של כתבת ישראלית אשר הצטרפה לשורות
הלוחמים הכורדים ,הפשמרגה בלחימתם לכיבוש מוצול .היא תיארה את

מסכימים כי ישראל אינה מצויה כרגע בסדר עדיפויות גבוה בראיית
הארגון ,ולפיכך אל לנו ליזום מהלכים נגדו ,למעט תגובות נקודתיות
כלפי ארגונים המזדהים עם "המדינה האסלאמית" .האלוף תורג'מן
קורא להשקיע יותר בפיתוח יכולות מודיעין על ארגון "חזית סיני"
ואף לסייע למצרים במודיעין איכותי .אפרת לכטר סבורה ,כי מאחר
והכורדים (בעיראק) מצויים בחזית הלחימה מול "המדינה האסלאמית",
על ישראל לתמוך בשאיפתם של הכורדים לעצמאות ולהקמת מדינה
ריבונית .הדוברים מסכימים כי הארגון ימשיך לפעול לביצוע פיגועים
באירופה ובמדינות הפועלות נגדו במזרח התיכון ,וכי בין המהגרים
לאירופה מצויים גם אנשי הארגון אשר יפעלו להקמת תאים חשאיים
באירופה אשר יקלו על ביצוע פיגועי טרור.
פרופ' אסף מוגדם ציין ,כי הארגון פועל במתכונת משולבת – של טרור
והפחדה ,מצד אחד ושל לוחמת גרילה ,מצד שני .לדעתו אפשר להכות
בארגון טרור ולפגוע באנשים ובתשתיות ,אך לא ניתן לעקור ולנטרל
ארגון טרור באמצעים צבאיים בלבד .נדרש לבנות תכנית הכוללת גם
מרכיבים של חינוך ,היבטים חברתיים וכלכליים כדי לפגוע בארגון
באופן משמעותי.

אמנון סופרין
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מהנעשה במל"ם

המודיעין אז והיום  20 -שנה לפטירת נשיא המדינה
וראש אמ"ן אלוף חיים הרצוג ז"ל

ביום שלישי  21במרץ  2017התקיים במל"ם ערב לציון  20שנה
לפטירתו של הנשיא השישי של מדינת ישראל ,השגריר באו"ם וראש
אמ"ן האלוף חיים הרצוג ז"ל .יו"ר המל"ם ד"ר צבי שטאובר ברך ונשא
דברי פתיחה על דמותו של הרצוג ומורשתו בפרספקטיבה של ימינו.
את דבר המשפחה נשא בנו תא"ל (מיל') מייק הרצוג .תא"ל (מיל') איתי
ברון עד לאחרונה ראש חטיבת המחקר באמ"ן ,והאלוף (מיל') יעקב
עמידרור בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן וראש המל"ל קיימו שיחה
על תמורות בעולם המודיעין עם הפנים קדימה .רב אלוף משה (בוגי)
יעלון ,בעבר שר הביטחון ,הרמטכ"ל וראש אמ"ן הרצה בנושא המודיעין
הצבאי בפרספקטיבה של מפקד וקברניט .ראש אמ"ן האלוף הרצי הלוי
הציג את אתגרי המודיעין בימינו .הנחה תא"ל (מיל') רון כתרי ,ראש
המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"ם.

שנה לפטירתו של ראש המוסד העשירי ,האלוף
מאיר דגן ז"ל
המכון
לחקר מודיעין ומדיניות במל"ם ארח ביום שני  27במרץ 2017
מפגש בנושא "מנהיגות במודיעין" ,לציון שנה לפטירתו של מאיר דגן
ז"ל .בני משפחה וידידים ,עמיתים ופקודים גדשו את האודיטוריום
במל"ם לדבר בו ,בדגן ,ככתוב" :כי מדי דברי בו ,זכור אזכרנו עוד".
רון כתרי ,ראש המכון ,שהנחה את האירוע ,סקר צמתים מרכזיים בדרכו
של דגן .יו"ר המל"ם ד"ר צבי שטאובר ,ברך את הנאספים ופתח את
האירוע בדברים על מנהיגות" :מה הופך אדם למנהיג? הנושא רב -פנים,
חמקמק וגמיש מכדי להגדירו ...כל ניסיון להכליל ,יתקל מיד ביוצאים מן
הכלל ...לא הצלחתי לזהות מכנה  -משותף לראשי שירותי-המודיעין".
שטאובר התייחס למאיר דגן" :אדם לכל עת ,מלא תחבולות ותחכום,
שכל חייו היו קודש לביטחון המדינה .בצד היותו קשוח ותובעני ,היה
אדם רגיש ,שאנשים הלכו אחריו".
אל"ם (מיל') סמי ברק (מוצפי) ,הכיר את דגן בשירות בלבנון" :דגן עבורי
היה מפקד ,מנטור וחבר והמקום הנכון לדון בתרומתו היא כאן ,במל"ם.
דגן היה איש אמיץ ונועז ,מאתגר ומגבה – בכל מצב ...היו לו אינטואיציה
חזקה וחושים חדים ...פיו וליבו שווים היו והוא בז לפחדנים" .סמי ראה
בדמותו של דגן "שילוב בין לורנס איש-ערב לבין המצביא ג'ינגיס חאן".
אל"ם (מיל') ד"ר רובקה ארליך שרת אף הוא עם מאיר דגן בלבנון .הוא
זיהה את ה"-כריזמה" (מתת אל ,ביוונית) כמוטיב חשוב במערך הקשרים
שפיתח דגן עם ראשי העדות והארגונים בלבנון .התעוזה שלו והחשיבה
"מחוץ לקופסה" ,סייעו לו לנווט דרכו בסבך ארגוני המודיעין שהצטופפו
בכברת ארץ כה מצומצמת....
תא"ל (מיל') אמנון סופרין ,נקרא ע"י מאיר דגן לעמוד בראש אגף
המודיעין במוסד .בסקירתו ,הבחין סופרין בין שלושה רבדים ,שאפיינו
את תפקודו של דגן בראש המוסד :איש המקצוע (פירוק והרכבה של
הארגון והתאמתו לתפיסותיו והשגת משאבים גדולים); המנהיג (דרש
מכולם ,אך בעיקר מעצמו; התמיד לקחת אחריות על כל התקלות

והקשיים); והאדם.
חיים תומר ,לשעבר ראש אגף
המודיעין במוסד ,אמר כי "לו
היה דגן עמנו כאן ,היה מוחה על
העיסוק בו ובתכונותיו" .דגן "ידע
תמיד לאן הוא פוסע ,והיו לו
התחכום והתבונה לנהל את הארגון
המסובך הזה" .הוא הפך את המוסד
לארגון ממוקד למשימותיו ,תוך
ויתור על עיסוקים ויעדים אחרים.
מאיר דגן ז״ל
"למודיעין על המדף – אין ערך",
קבע דגן והנחה לנצלו למבצעי סיכול מדיניים.
תמיר פרדו ,לשעבר ראש המוסד ומי שהחליף את מאיר דגן בתפקיד,
ניתח את המנהיגות בארגון מודיעיני .אחד המאפיינים – "נטילת סיכונים
בקצה-הרף ,כאשר ברור שלא ניתן יהיה להסביר כישלון וקטסטרופה.
האחריות – מונחת באופן מוחלט על שכמו של ראש המוסד ואינה
דומה לזו של אף ראש ארגון אחר" .לשיטתו של פרדו – אפשר לאמץ
שתי שיטות :ירידה לפרטי-פרטים ,או – ליטול סיכונים" .ראש הארגון
יכול להאציל לאנשיו סמכות – אך לא להתחלק עמם באחריות" .פרדו
תיאר שתי גישות שרווחו במוסד :לפתח פתיחות ויושר אינטלקטואלי
בארגון פנימה ,כולל שמיעת דעות מגוונות ופעמים הפוכות לזו של ראש
המוסד ,ומול קברניטים – לשקף את מגוון הדעות והגישות שנשמעו
בדיונים" .את דגן אפיינה גישה שקידשה את המבנה הדמוקרטי של
המדינה ומצאה ביטוייה בהופעות בוועדת החוץ והביטחון – פתיחות
מרבית מזה ,מול תביעה לקיים מערכת אמון חסרת פשרות ונטולת-
סדקים" .סיכם פרדו" :למדתי רבות ממאיר ,עת שירתתי תחת פיקודו
במשך שתי קדנציות".
רון כתרי
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מהנעשה במל"ם

"מסרגה" – המעקב המודיעיני
אחר הסובייטים בבריה"מ

במרכז למורשת המודיעין הקדישו ביום שני  8במאי  2017ערב עיון להתפתחות
המעקב המודיעיני אחר הסובייטים במזרח התיכון בשנות ה 60-עד פירוק ברית
המועצות .ותיקי המודיעין ,השומרים עד היום קשר חברתי חם ,התכנסו לשמוע קצת
היסטוריה מאל"מ (מיל') פסח מלובני וסא"ל (מיל') דוד רשף (אשר הפיק עם יצחק
ויניק את האירוע) וסקירות אקטואליות מאלפות מהשגריר צבי מגן ,אשר נתח את
הפעילות הרוסית במזה"ת כיום והשגריר אלכס בן-צבי ,סמנכ"ל אירו-אסיה במשרד
החוץ ,אשר תאר את הפעילות המגוונת ביחסי ישראל ורוסיה .לדבריו ,הקשרים בין
שתי המדינות נמצאים בשנים האחרונות בשיא של ידידות ושיתוף פעולה.

אפרים לפיד

רצים לזכרו של אמיר מימוני ז"ל

ביום שישי  7באפריל  2017נערך
במושב זוהר מרוץ לכיש ה1-
לזכרו של אמיר מימוני ז"ל .כ600-
רצים ורצות ,כיחידים ,קבוצות או
משפחות ,השתתפו ורצו לזכרו
של אמיר בנוף ילדותו .המרוץ יצא בשלושה מקצים שונים 5 :ו 10-ק"מ
כמקצים תחרותיים ומקצה עממי של  2ק"מ ,ממרכז המושב אל שדות
החיטה שבסמוך למושב.
רעיון המרוץ החל כבר בשנה שעברה .ב 30-יום לפטירתו של אמיר עלו
לבית העלמין חבריו ובני משפחתו באמצעות מרוץ לזכרו והחליטו לשמר
את המסורת ולערוך מרוץ לזכרו של אמיר מדי שנה .בעזרת המועצה
האזורית לכיש ,נערך מרוץ תחרותי רשמי בהפקת חברת Real Timing
והגיעו רצים מכל רחבי הארץ .בתום המרוץ נערך טקס חלוקת הגביעים
למנצחים בקטגוריות השונות ולאחריו נאספו החברים במועדון החברים
"מתילדה שולו וחברים" ,שהקים אמיר יחד עם חברי המושב כשנה לפני

לכתו והרימו בירה לכבודו .כל
משתתף קיבל חולצה מנדפת זיעה,
שבגבה התנוסס המשפט "למרות
שהלכת הרבה ממך נשאר".
אמיר מימוני נולד באוקטובר ,1987
גדל במושב זוהר שבחבל לכיש,
היה בולט בחיי הקהילה במושב,
דחף תמיד לערבות הדדית וקירוב
לבבות ושירת את המדינה בשירותו
בשב"כ בכבוד רב .אמיר נפל במהלך
אמיר מימוני ז״ל
פעילות מבצעית סמוך לרצועת עזה
במרץ  .2016קרן אמיר הוקמה במל"ם כדי להנציחו באמצעות תרומה
לקהילה ומשתדלת להמשיך את דרכו ולהפיץ טוב בכל הזדמנות.
קישור לסרטון המרוץ:
https://www.youtube.com/watch?v=_SqtgT8ebNc

ירדן ז'אוי

קרן ענבר ממשיכה בחלוקת מלגות למחקרים
בתחום ההתמודדות מול הטרור
האירוע השנתי של "קרן ענבר" ע"ש ענבר
עטיה ,שנרצחה בפיגוע התאבדות בפורים
 1996בדיזנגוף סנטר בתל אביב וטכס חלוקת
מלגות עידוד לכתיבת עבודות ומחקרים בתחום
ההתמודדות עם טרור התקיים באולם קלצ'קין
במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב ביום שני 27
במרץ  .2017באירוע השתתפו מאות מוזמנים מהם עמיתי הקרן ,בני
משפחה וחברים של משפחת עטיה ומוזמנים ,בהם חניכים וסגל של
המכינה הקדם צבאית "נחשון" בדרום .השנה חולקו  4מלגות לחוקרים
מהאקדמיה ולאחרים.

באירוע נשא דברים פרופ' עוזי רבי
ראש מרכז דיין ובוגר  8200בנושא
"המאה ה - 21-גוונים חדשים של
טרור".
את האירוע חתמה הופעת אומן של
בניה ברבי בליווי האורגניסט אסי
מנדל וזכתה לתשואות רבות .ניתן
להתעדכן ולעיין בעבודות הזוכות
באתר האינטרנט של הקרן בכתובת
www.keren-inbar.co.il

פרופ' עוזי רבי

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

שלחו משוב ותגובות למערכת
גיליון  ,44אייר תשע"ז ,מאי 2017

5

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

מהנעשה בקהילה

חילופי מפקדים ב8200-

תא"ל כ' נכנס ביום  6באפריל  2017לתפקידו כמפקד יחידת  .8200הוא
מחליף בתפקיד את תא"ל ש' ,שכיהן כמפקד היחידה בארבע השנים
האחרונות .הטקס נערך בבסיס גלילות במעמד ראש אגף המודיעין,
אלוף הרצי הלוי" .יחידת  ,8200גוף ייחודי ,בהשפעתו וברוחב עשייתו
 באמ"ן ,בצה"ל ,בקהילת המודיעין ,במדינת ישראל ,ואני מרשה לעצמיגם לומר בעולם ,מחליפה היום פיקוד" ,אמר אלוף הלוי .ראש אמ"ן הודה
לתא"ל ש' מפקד היחידה היוצא ,ובירך את תא"ל כ' "במסע המתחיל
ביחידה  ."8200ישר כוח!

אלוף הרצי הלוי בטקס חילופי המפקדים ב( 8200-דובר צה"ל)

הרמטכ"ל העניק ל 8200-אות הערכה

על יוזמה והובלת פעילות חדשנית פורצת דרך
אות הערכה מטעם הרמטכ"ל ,רב-אלוף גדי
איזנקוט ,הוענק ליחידה  ,8200על פעילות
מגוונת ותרומה לצרכים המבצעיים של צה"ל
בשנים האחרונות .זו הפעם השנייה בה
מקבלת היחידה את האות  -לאחר שהוענק
לה לראשונה בשנת .2013
האות הוענק ליחידה על יוזמה והובלת פעילות
רחבה ומגוונת ,חדשנית ופורצת דרך בשנים
האחרונות ,בשיתוף פעולה עם העוצבות
המבצעיות בכל הגזרות .ביצירתיות מחשבתית וטכנולוגית ,סיפקה יחידה
 8200מענה מהיר ויעיל לצרכים המבצעיים המתפתחים והמשתנים .אלו
הביאו להישגים מבצעיים בעלי חשיבות רבה ,שהעצימו את היכולת
המבצעית של צה"ל בזירות השונות ותרמו תרומה כוללת לביטחון המדינה
והצלת חייהם של רבים בארץ ובעולם.
"זהו טקס קצר של דקות ,אשר מגלם עשרות או מאות אלפי שעות

עבודה משותפות שהביאו להישגים מבצעיים
ומודיעיניים יוצאים מן הכלל" ,אמר הרמטכ"ל
בטקס" .אות ההערכה שמוענק היום הוא ביטוי
להצטיינות של יחידה  ,8200שבאה לידי ביטוי
באפקטיביות המודיעינית והמבצעית של צה"ל
ושל מדינת ישראל .אין הרבה גופים בצה"ל
שמשפיעים גם ברמה הטקטית ,גם ברמה
האופרטיבית וגם ברמה האסטרטגית".
"אני מלא הערכה על העשייה שלכם ,לאורך
כל ימות השנה ,אשר מאפשרת למקבלי ההחלטות ולמפקדים הבכירים
בצה״ל ,לקבל החלטות מיטביות ,שתורמות לביטחון ולתחושת הביטחון
של מדינת ישראל ,וזה בא לידי ביטוי מדי יום".
למעבר לסרטון דובר צה״ל בנושא  -לחצו על קישור זה
או סרקו קוד ( QRמשמאל)

עמותת בוגרי  8200פועלת ללא לאות

מהנעשה בעמותות

 0כנס נטוורקינג  – 2017כמדי
שנה ,עמותת בוגרי  8200עורכת
את אירוע הנטוורקינג השנתי.
הפעם  ,האירוע ה 9-במספר,
יערך בביתן  1מרכז הירידים גני
התערוכה ב 13-ביוני  2017בשעה
 .1900בתכנית :יריד תעסוקה ,כמיטב
המסורת ,מתחם ''מנטורים'' ,תערוכה טכנולוגית-אומנותית ,מתחם
מיצגים אינטראקטיביים ,הופעה של ''רד בנד' ועוד.

 0תוכנית  – W2Wמחזור שני.

 0התכנית החברתית – השלמת מחזור שלישי והערכות למחזור רביעי.
 0התכנית יזמות עסקית – מחזור שביעי יצא לדרך.
 0פרויקט עתיד אורט  -בהערכות.
 0תוכנית  HYBRIDלשינוי כלכלי וסיוע לתעשיה – מחזור שני.

 0חינוך טכנולוגי לנוער.
 0פרויקט חינוכי בניהול העמותה ובתמיכת קרן טראמפ.
 0חלוקת תלושי חג לחיילים נזקקים מהיחידה.

מפעילויות העמותה:

שוניה פכט
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מהנעשה בעמותות

עמותת 'אגמון' מציינת את יום השואה והגבורה
על משפחת ברוך ,מניצולי יהדות סלוניקי ,שקמה באורח נס ממחנה
ההשמדה הזה.
את הסיפור המופלא של הזוג עובדיה ועליזה ברוך ז"ל שהוצג בסרט
ליווה בנם יעקב .הוא סיפר על משפחתו  -סיפור הישרדותם ואיך הקימו
בית לאחר המלחמה ,כנגד כל הסיכויים .והקשר אלינו – נכדם של הזוג
ובנו של יעקב עובד במשרד.

כבכל שנה גם השנה התכנסו חברי עמותת אגמון במוצאי
יום השואה לאירוע מרגש בו הועלו סיפורים ,הושמע
קטע נגינה ונאמר קדיש לזכר הנספים.
שוש צ׳ סיפרה על משפחתה ואירוע מרגש בו זיהתה את
המזוודה של משפחתה בין ערימות המזוודות שמוצגות
במחנה ההשמדה אושוויץ-בירכנאו ,יוסי ל׳ ריגש בנגינת
מפוחית שיר של יהודה פוליקר שהוביל לסיפור מרגש

מיכל ר'

עמותת 'שובל'

פעילות משותפת עם אגמון:

אירועים מרכזיים לעובדים ולגמלאים
ב'שובל':

 0מועדון הסרט הטוב יחד עם עמותת אגמון הוקרנו הסרטים פורשים
בסטייל ובמסגרת יום השואה הוקרן הסרט אשתו של שומר גן החיות.
 0טיול מטיבי לכת בגליל התחתון יחד עם אגמון.

 0פארק שעשועים – שני מועדים במהלך חודש אפריל.
0
טקסי יום השואה ,יום עיון ביד ושם ,ביקור במשואה – תל
יצחק ופגישות עם אנשי עדות.
 0טקסי יום הזיכרון במשרד בתל אביב וביחידות המרחביות ,.טקס
ברכת ראש הממשלה וראש הארגון ליום העצמאות במסגרתו הופיעה
הזמרת קרן פלס.
 0אירוע מתגייסים – אירוע לילדי עובדים גמלאים ומשפחות שכולות
המתכוננים להתגייס לצה"ל בשנת .2017

פעילות תרבותית עמותת שובל:

 0טיולי החודש :שני טיולים אחד לאזור שבטה-ניצנה והשני לירושלים.
 0סיורים בטרמינל  3החדש.
 0סיור לילי עם בוקי נאה וסיור בפארק אריאל שרון והשירות
המטאורולוגי.

יהודה ב'

ספריית המל"ם
 0ספריית המל"ם עוסקת בתחומי מודיעין ,ביטחון ,מזרח-תיכון
וטרור .הספרייה כוללת ספרים ,כתבי עת ,עבודות אקדמיות ומחקרים
של מכוני המחקר שבמל"ם .ניתן לאתר מהבית את חומרי הספרייה
באתר האינטרנט:

דף הפייסבוק של ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור במל״ם

www.infocenters.co.il/malam_sifria

תיכנסו לקבלת העדכונים בספרית מודיעין וטרור בפייסבוק וכן
תתנו .LIKE
 0תערוכה חדשה בספריה – הקמת קהילת המודיעין בישראל.

אנחנו פה לפניות בדרכים הבאות :אתר האינטרנט של הספרייה:
www.terrorism-info.org.il/he/Library.aspx
דוא''לlibrary@intelligence.org.il :
בטלפון  03-5482254פקס  03-5497731ובדף הפייסבוק.
 0עמוד הפייסבוק של ספריית המל״מ ממשיך ומתעדכן נשמח אם

0

ת

בישר

ספריית המרכז למורשת המודיעין

נאוה רייך
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מנהרת הזמן

תאריכון היסטורי לחודשים מאי-יוני
אירועי מאי

אירועים | מבצעים | מורשת קרב
מאת :סא״ל (מיל׳) גדעון מיטשניק

 15במאי  - 1967אמ"ן
כשל במתן התרעה על
הכנסת כוחות מצריים
רבים לסיני.
 18במאי  - 1965אלי כהן,
"האיש שלנו בדמשק",
נתלה לאחר שנתפס
בינואר  | 1965כהן ,יליד

 11במאי  - 1950הקמת ענף מחקר במחלקת המודיעין ,בהנחיית
ראש ממ"ן ,גבלי | הקמת הענף הביאה להעמקת המחקר הצבאי .סא"ל

מרדכי גיחון היה ראש הענף הראשון.

 7במאי  - 2001סיכול ניסיון הברחת אמל"ח לארגוני הטרור
הפלסטינים ברצועה באמצעות הספינה "סנטוריני" | הספינה

יצאה מלבנון ונועדה להשליך מטענה בחביות צפות מול חופי עזה.
 9במאי  - 1972מבצע "איזוטופ" | סיירת מטכ"ל משחררת בני
הערובה שנחטפו במטוס "סבנה" ב 8-במאי ע"י מחבלים פלסטינים,
חברי "ספטמבר השחור" .המטוס המריא מבריסל ולאחר נחיתת ביניים
בווינה נחטף והונחת בנמל התעופה בלוד .לוחמי סיירת מטכ"ל בפיקוד
אהוד ברק פעלו בחמש חוליות ,בראשן עמדו בנימין נתניהו ,דני יתום,
עוזי דיין ואחרים.

מצרים ,גויס בראשית
שנות ה 60-ליח'  188של
אמ"ן ,ונשלח לארגנטינה
לבנית סיפור כיסוי לצורך
השתקעות בסוריה.
הוא הגיע לדמשק ב1962-
והצליח "להתברג" בצמרת
המשטר הסורי ולספק מידע
אלי כהן (משמאל) בעת משפטו
איכותי רב ומגוון .בהמשך
עברה הפעלתו ב 1964-לידי 'המוסד' .אלי כהן נלכד בעת ששידר.
המאמצים לשחררו לא הועילו וגם הניסיונות הרבים להבאת גופתו
לארץ עד כה לא צלחו.

 25-24במאי  - 1991העלאת יהודי אתיופיה לישראל

ברכבת אווירית | במשך  35שעות הטיסו כ 40-מטוסים למעלה
מ 14,300-יהודים לנוכח החשש לחייהם בשל קריסת שלטון
חילוץ החטופים במבצע ״איזוטופ״

 11במאי  - 1960אדולף
אייכמן נלכד במבצע
מורכב ומשותף של
המוסד והשב"כ | אייכמן
הוברח לארץ במטוס "אל
על" ב־ 21במאי .בסיום
המשפט נקבע גזר דינו
למיתה והוא הוצא להורג
בתליה ב 31-במאי .1962

 15במאי  - 1948פלישת
צבאות ערב | תחילת

נחיתת העולים בארץ במבצע ״שלמה״

מנגיסטו .למבצע  -שנטלו בו חלק צה"ל ,המוסד והשב"כ  -קדמו
מו"מ מדיני והסכם חשאי.

השלב השני של מלחמת
העצמאות "תפסה" את
אדולף אייכמן בתא הנאשמים
שירות הידיעות של ההגנה
(הש"י) וגופי המודיעין האחרים לא ערוכים למלחמה ולאספקת מודיעין
צבאי לכוחות ולהנהגת הישוב .גם התרעה מסודרת על הפלישה לא
ניתנה למרות שהמידע היה קיים.

אירועי יוני

 5ביוני " - 1967מבצע מוקד" ,פסגת העשייה המודיעינית לקראת
מלחמת ששת הימים | מהלך הפתיחה האווירי למלחמה :כלל גופי

המודיעין ,בדגש על אמ"ן ,נערכו למבצע ולמלחמה

המשך בעמוד 9
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מנהרת הזמן

המשך מעמוד  9במשך שנים ותרמו תרומה מכרעת להישגים הצבאיים.
בלטה מוכנות מחלקות המודיעין בפיקודים והיכולות
האסופיות של יחידות ההאזנה והיומינט.

'סבוי' ב .1976-במבצע נטלו חלק כוחות מחטיבת הצנחנים ומשייטת .13
ביום שקדם למבצע הגיע מידע מודיעיני על היערכות הפת"ח לביצוע
פיגוע נוסף מבסיס זה .כ 20-מחבלים נהרגו במבצע 2 ,קציני צה"ל נהרגו
ו 8-לוחמים נפצעו והושמדו מבנים וסירות.

 9ביוני  - 2006סיכול ממוקד נגד ג'מאל אבו סמהדנה ,ראש
"ועדות ההתנגדות העממית" ברצועה | יחד עמו נהרגו עוד  3פעילי
הארגון.

 12-9ביוני  - 1955מבצע "ירקון"
| מבצע סיור העומק הראשון של

צה"ל ,שכלל איסוף מודיעין שטח
וקרקע בסיני .היה זה המבצע
הראשון בו פעלו במשולב כוחות
חיל אוויר ,חיל הים וחי"ר .מטרת
המבצע הייתה בחינת אפשרות
עבירות רכב ורק"מ לאורך החוף
המערבי של מפרץ אילת בין דהב
לעין פורטגה .אנשי הכח היו לוחמים
מ"גבעתי" ולא אנשי מודיעין ,אך
המשימה הייתה מודיעינית.

מטוסי חיל-האוויר המצרי מושמדים בעודם על הקרקע במבצע ״מוקד״ (צילום :אתר חיל האוויר)

 6ביוני  - 1982מלחמת לבנון הראשונה (שלום הגליל) | צה"ל
נערך מראש לקראת המלחמה והוכנו העזרים ותיקי היעדים לכוחות
הלוחמים .תרומת המודיעין הקרבי וסוכנויות האיסוף תוך כדי לחימה
הייתה חשובה ומשמעותית אך בלטו גם תקלות במיצוי המידע והנגשתו
ליחידות (כמו הקרבות בסולטן יעקב ועין זחלתא) .בעקבות המלצות
ועדת כהן שמונתה לאחר המלחמה הודח ראש אמ"ן אלוף יהושע שגיא.

 21ביוני  - 1972מבצע "ארגז
(בפיקוד
 "3של סיירת מטכ"ל
מפת מבצע ״ירקון״
אהוד ברק) לחטיפת קצינים
סורים במטרה להביא לשחרור טייסים שנפלו בשבי הסורי
| המבצע נערך מערבית לעיתא א-שעב לאחר קבלת מידע מודיעיני

יוני  - 1982במלחמת של"ג נרשמה ההפעלה המבצעית
הראשונה של המזל"טים | הופעלו ע"י יחידה חדשה שהוקמה בחיל

המודיעין וכן ע"י חיל האוויר .המזל"טים אפשרו איסוף מודיעין חזותי
מדויק על מיקום ,יעדים וכוחות.
יוני  - 1982מבצע "ערצב"  | 19תרומת המודיעין להשמדת סוללות
הטק"א הסוריות בבקעת הלבנון בראשית מלחמת של"ג הייתה קריטית.
ההכנות ששילבו יכולות טכנולוגיות עם יכולות מודיעין מדויק אפשרו
את ההצלחה .המבצע היקנה לישראל עליונות אווירית מוחלטת בשמי
לבנון וחופש פעולה.
 7ביוני  - 1981מבצע "אופרה" | תקיפת הכור בעיראק והשמדתו
התאפשרה הודות למודיעין איכותי ומדויק ולשיתוף פעולה בין גורמים
רבים בקהילת המודיעין ,שהביאו להבנה מלאה של מטרות הכור ,לגילוי
השלב שבו נמצא תהליך הפיתוח ,להשגת תכניות הכור ,להצבעה על
נקודת האל-חזור ועל האיומים האוויריים.

על הגעת קצינים בכירים סורים לסיור באזור  .בראש הכח שלכד את
הקצינים הסורים עמד יוני נתניהו .למבצע נלוו כוחות סיירת צנחנים,
סיירת אגוז ושריון .בין הקצינים הסורים שנלכדו היו קצין מודיעין
בדרגת ִזַעים (תת-אלוף) ,שני קציני מבצעים בדרגת ע ִַקיד (אל"מ) ושני
טייסים בדרגת מֻ קַדַם (סא"ל) במודיעין חיל האוויר הסורי.

תחקיר מבצע ארגז ( 3צילום :ארכיון צה״ל)

להקלטות תחקיר המבצע ותמונות נוספות,
סרקו את קוד ( QRמימין) או גלשו לאתר:
www.youtube.com/watch?v=i5PbYA2PkRY

יוני  – 1970איתור פריסת סוללות טק"א מצריות סמוך לתעלה |

הכור לפני ההפצצה (משמאל) ובמהלכה (מימין) (צילום :אתר חיל האוויר)

לאחר שאמ''ן התריע במשך תקופה ארוכה על כוונות מצריות לפריסת
סוללות טילי קרקע-אויר סובייטיות במרחב תעלת סואץ מאותרת
ומדווחת לקראת סוף חודש יוני פריסת סוללות טק"א סמוך לתעלה.
הדיווח מועבר גם לארה"ב כהוכחה להפרה מצרית ומביא לתקיפות של
חיל האוויר .חופש הפעולה של חיל האוויר נפגע.

ליל ה 9-8 -ביוני  – 1978מבצע "שלכת" | המבצע הצבאי רחב
ההיקף הראשון שנערך בלבנון לאחר מבצע ליטני .היעד היה בסיס
אימונים של פת"ח בראס דהר אל-בורג' בלבנון (מדרום לזהרני) ממנו
יצאו חוליות מחבלים לפיגועים ימיים בישראל דוגמת הפיגוע במלון
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במבט מל"ם 77

אירועים במל"ם
שריינו ביומנכם
0

שיצא לאור במרץ הופיעו בין השאר
המאמרים הבאים:

ביום שני 22 ,במאי  - 2017התכנסות בשעה 17:30

יהלום לנצח :מבצע הבאת מיג  21עיראקי לארץ; מה
עשה "האביב הערבי" להסכם סייקס-פיקו; הביקורת
של טראמפ על גופי המודיעין מדליקה נורה אדומה;
הערכת המודיעין :בין אתיקה לפוליטיקה; ועוד
מאמרים ומדורים לרוב.
הגיליון הבא יצא בסוף יוני
ובו יושם דגש על מלחמת ששת הימים

אירוע "מורשתון" על פעילות המרחב הדרומי של שב"כ

משתתפים :שמעון רומח ,עודד חביב ,אריה לבנה (לייבו) ,גדי
גולדשטיין .מנחה  -אמנון סופרין.
המפגש סגור לקהל הרחב וההשתתפות בו היא לחברי עמותת
המל"ם בלבד ועל בסיס הרשמה מראש בלבד .מוזמנים כל אנשי
מרחב דרום לדורותיהם .הרשמה במשרדי המל"ם טל03-5497019 :
או  03-5491306שלוחה  0או  106או בדוא"ל.
0

0

יום שלישי 13 ,ביוני  ,2017בשעה 20:00
טקס התייחדות עם חללי קהילת המודיעין
ביום שישי 23 ,ביוני  - 2017התכנסות  08:00תחילת אירוע 09:00
'בימת מודיעין'' :חיזבאללה תמונת מצב ומגמות לעתיד'

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

יהלום לנצח:
 50שנה למבצע הבאת
מיג  21עיראקי לארץ

ניתן להירשם במשרדי המל"ם אצל רקפת 5497019- / 03-5491306
 03שלוחה .115
0

0

יום שני 26 ,ביוני 2017
אירוע לציון  50שנה למלחמת ששת הימים (פרטים יפורסמו בהמשך).
יום רביעי 5 ,ביולי 2017
כנס המודיעין הבינלאומי
 IT&SFמודיעין וכוחות מיוחדים

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

(פרטים יפורסמו בהמשך)
לפרטים נוספים על האירועים יש להתעדכן באתר האינטרנט של
המל"מ .www.intelligence.org.il :הרשמה לאירועים במשרדי המל"מ,
בטלפון  03-5497019 /03-5491306שלוחה  101או .0

תודתנו

צ'אפחות

לשמעון אביבי ,לאריק ,ליהודה ב׳ ,לירדן ז'אוי ,ליובל חלמיש ,לרון
כתרי ,לאפרים לפיד ,לגדעון מיטשניק ,למיכל ר' ,לאפי מלצר,
לאיקא עטיה ,לאמנון סופרין ,לרקפת פאר ,לשוניה פכט ,לרפי
קטרון ,לנאוה רייך ,ולמיטל שטדלר על הסיוע בהכנת החומר
ולכל האחרים שתרמו.

יוסף מרזוק

 0מר רוברט דסה וד"ר
– ברכות על קבלת אות "יקיר רמת השרון",
כמחווה לפעילותם למען עם ישראל .מר דסה
ריצה  14שנים בכלא המצרי בעקבות פרשת
"עסק הביש" וד"ר מרזוק ,אחיו של עולה הגרדום
בקהיר משה מרזוק (ז"ל) על פועלו במשך
כשישים שנה בתחומי בריאות הציבור והנצחת
חללי קהילת המודיעין והנחלת מורשתה.
 0סא"ל (מיל') גדעון מיטשניק מונה
למנכ"ל מכון ז'בוטניסקי .בעבר ראש ענף
מורשת והיסטוריה בחמ"ן.

"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"ם"
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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