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העורכת: יוכי ארליך

מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

ערב עיון מתודולוגי-היסטורי במל״מ

התמודדות המודיעין הישראלי עם 
תפניות חיוביות: פניית סאדאת 

לדרך השלום כמקרה בוחן
מצרים  נשיא  של  השלום  וליוזמת  חיוביות  לתפניות  הישראלי  המודיעין  גישת 
 .2018 בנובמבר  ב-19  במל״מ  שהתקיים  המתודולוגי  העיון  ערב  במרכז  עמדו 
דוקטורנטית  סטיווי-קרביס,  שגית   של  מחקרה  השקת  את  גם  היווה  העיון  ערב 
באוניברסיטת חיפה, שיצא לאור במסגרת המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

במל״מ, בהנחיית ראש המכון תא"ל )מיל'( יוסי קופרווסר.

המשך בעמוד 2

פתח את ערב העיון יו"ר המל״מ תא"ל )מיל'( ד"ר צבי שטאובר, שהדגיש כי סאדאת 
שינה את עמדתו ביחס לישראל, והחוקרים באמ"ן איתרו את התפנית הזו. לדבריו, 
בנוסף,  המודיעין.  ארגוני  ע"י  מזוהות  אינן  רבות  משום שתפניות  זאת  לציין  ראוי 
ראוי לציין כי מחלקת המחקר של המוסד זיהתה ראשונה את עמדת סאדאת ואף 

הצליחה, למרות הקושי, להביאה בפני הקברניטים.
את  הציגה  סטיווי-קרביס  שגית 
לראות  ניתן  כי  והוסיפה  המחקר 
קשה  מדוע  סאדאת  ביקור  בניתוח 
שלו  הנוחות  מאזור  לצאת  למודיעין 
חדשות.  אסטרטגיות  מגמות  ולזהות 
באירוע באו לידי ביטוי מספר גישות 
הייתה  אמ"ן  ראשות  למצרים:  ביחס 
בעלת גישה זהירה; מחלקת המחקר 

זיהתה  באמ"ן 

משתתפי ערב העיון

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל.( דוד צור
לחברים ולמשפחות שלום,

אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של 
שנת 2018. בתקופה האחרונה עסקנו 
המסתיימת  השנה  בסיכומי  בעיקר 
ובתכנון תוכנית העבודה לשנת 2019. 
המנהל  הועד  התכנס  בדצמבר  ב-26 
והמנכ"ל  הועדות  ראשי  סיכומי  את  שמע  העמותה,  של 
הבאה,  לשנה  העבודה  תוכנית  את  ואישר   2018 לשנת 
עיקרי  העמותה.  ומינהלת  הועדות   ראשי  ע"י  שהוכנה 
בפיתוח  עוסקים  נפרדת,  בהדמנות  אפרט  אותם  הדברים 
צה"ל  מחנות  ירידת  עם  זה  בתחום  וטיפול  התשתיות 
לנגב, סיכום בדיקת היתכנות להקמת מוזיאון, פיתוח גיוס 

משאבים למל״מ ודרכים להעמקת גיוס חברים חדשים. 
על רקע הדברים האלה אשמח לשמוע מכל אחד מחברי 
העמותה רעיונות בתחום גיוס תרומות וגיוס חברים חדשים 

לעמותה. דלתי פתוחה בפניכם.
הרבעון האחרון היה עשיר בפעילות. לאחר החגים החלו, 
בתנופה רבה, ביקורי הקבוצות - תלמידים ואחרים, ארועים 
של השקות ספרים, נושאי מורשת ו"בימת המודיעין" ועוד. 
שיאה של הפעילות היה סקירתו המצוינת של ראש השב"כ 
נדב ארגמן בנוכחות כ-250 מחברי העמותה. הוספנו ציוד 
טכנולוגי שאפשר לקהל הרב צפייה בהרצאה באולם נוסף. 
בחופשת החנוכה )4 בדצמבר( קיימנו את אירוע החנוכה 
פעילויות   3 כלל  האירוע  השכולות.  למשפחות  המסורתי 
ופעילות  נוער  לבני  הרצאה  למבוגרים,  הרצאה  נפרדות: 
מותאמת לילדים. בסופו של היום התכנסנו להדלקת נר עם 
רב יחידתי מאמ"ן. היתה נוכחות יפה של כ-200 משתתפים 

מקרב בני המשפחות.
הפעילות האחרונה הצפויה לשנה זו הינה "בימת מודיעין" 
בין  "החמא"ס  ועניינה  בדצמבר  ה-28  ביום ששי  שתיערך 
הסדרה להסלמה". נארח את אלוף )מיל'( יום טוב סמיה, 
הכתב  ואת  ערבים,  לענייני  יועץ  חכם  דוד  )מיל'(  אל"מ 
מהעבר,  שב"כ  בפרשיית  נפתח  בוחבוט.  אמיר  הצבאי 

שתעסוק גם היא בענייני רצועת עזה.
מאחל לכולנו שנת עבודה חדשה פוריה בהישגיה, בריאות 
והצלחה לכם ולמשפחותיכם, ומצפה לראותכם בפעילויות 

השונות של העמותה תורמים לה ונתרמים ממנה. 
 בברכה,
מנחם בגין ואנואר סאדאת )צילום: משה מילנר, לע״מ(דודו צור, מנכ״ל העמותה
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דבר העורכת
קוראים יקרים,

חומרי  רווי  התיכון  המזרח 
נפץ ותסכולים באופן שניצוץ 
עלול  מפינותיו  אחת  בכל 
כולו.  באזור  אש  להצית 
"האביב  הפיצוץ של  שרשרת 
רוכל  שספג  לחי  בסטירת  כזכור  החלה  הערבי" 
בשוק בתוניסיה. כדאי, אם כן, לעקוב אחרי תימן - 

מפינותיה הסוערות יותר של הזירה כולה. 
מנגנוני המדינה  "האביב" ההוא הרסה את  סערת 
בארצות רבות, והחייתה שבטיות חמושה בסוריה, 
השבטיות  הייתה  בתימן  ועוד.  בעיראק  בלבנון, 
כמחצית  דורות.  מדורי  המדינה  משענת  דווקא 
אימצו  הארץ,  בצפון  השבטים  בני  מהאוכלוסייה, 
בניגוד   - שגרס  השיעה,  של  ענף  "הזיידיה",  את 

לאחרים - כי האימאם חי וקיים, כאן ועכשיו.
מאות  וחיו  בצנעא,  האימאם  למרות  סרו  הזיידים 
בשנים בדו-קיום עם הסונים בשאר מרחבי אותה 
עצמאות  להבטיח  דיו  חזק  היה  זה  מרקם  ארץ. 
למעשה של מצודת תימן. כאשר איימה המהפכנות 
בני השבטים  זאת, נשענו  ישות  הנאצריסטית על 
האזרחים  במלחמת  ומערבית  סעודית  עזרה  על 

הממושכת בשנות השישים. 
מה"זיידים",  חלק  הדברים.  התהפכו   2011 מאז 
למה  ובדומה  איראן,  ומימון של  סוכנים  בהשפעת 
שקרה לשיעים של לבנון, היו ל"חות'ים" - לשיעים 
למערב,  לסונים,  מרים  אויבים  נהיו  הם  קיצונים. 
לארצות הברית, ואף לישראל. ה"חות'ים" שולטים 
גדולים של תימן, אך אינם מסתפקים  על חלקים 
על  ומאיימים  הגדול",  "בעולם  מתעניינים  הם  בה. 
השיט בים-סוף. בהיפוך יוצרות נמצאו בני שבטים 
מחזירים  ואלה  הסעודים,  של  מרים  יריבים  אלה 
מלחמה. מערכה אכזרית מתחוללת עקב כך בתימן. 
המוני הארץ מוכי רעב ומגיפות. תימן הייתה לאסון 
הומניטרי מזעזע. מעבר לכך, בתימן שוב מתחוללת 
העוינות  במערכת  ציר  האזור,  עתיד  על  מלחמה 
השביעית  במאה  שהחלה  עוינות  השיעית-סונית, 
ושבה בימינו לאיים על עתיד המאה העשרים ואחת 

ואולי לעצב את דמותה.
שנת  את  החותם  מל״מ",  "רואים  של  זה  בגיליון 
2018, תוכלו לקרוא על הפעילות העשירה במל״מ, 
ובמיוחד על הפיכתו של המכון לחקר המתודולוגיה 
הבולטים  הפעילות  ממוקדי  לאחד  המודיעין  של 

של המרכז. 
 קריאה מהנה,
יוכי ארליך

את  זיהתה  אורון,  יצחק  בראשות  המוסד  של  המחקר  ומחלקת  שינוי  של  פוטנציאל 
התפנית והציגה אותה בפני קברניטים )אך נדחתה(.

לאמ"ן  חסרים  היו  כי  הדגיש  עת,  באותה  אמ"ן  ראש  שהיה  גזית,  שלמה  )דימ'(  אלוף 
כלים להעריך אפשרות של תפנית מצרית לשלום. בנוסף, הוא ציין שגם אם אמ״ן טעה 
הדרג  על  בהשפעה  חיוני  תפקיד  לו  היה  השלום,  יוזמת  של  אפשרות  לגבי  בהערכה 
המדיני כדי שהיוזמה תצא לפועל באמצעות הרגעת החששות שהיו ערב הביקור. במבט 

לאחור, האתגר המרכזי של קהילת מודיעין הוא לאתר תפנית בהערכה.

אל"מ )דימ'( ד"ר אפרים קם, ששרת באמ"ן באותן שנים, ציין כי חוקרי אמ"ן לא העריכו 
שסאדאת יבוא לביקור בישראל וכי לא היה לכך סימן מקדים. יחד עם זאת, הם איתרו 
1976, והעריכו שסאדאת  סימנים שהעידו על התמתנות בגישה של סאדאת החל מסוף 
של  מוקדמת  הבנה  מצרים(.  של  )בתנאיה  שלום  של  אפשרות  על  לדבר  מוכן  יהיה 
האפשרות כי בעמדתה של מצרים חל שינוי סייעה לנו, לדברי קם, בהמשך. אמנם על 
המגעים החשאיים לא ידענו, אבל משעלתה אפשרות בדבר הונאה, ידענו לפסול אותה 

באופן חד-משמעי.
אורי נאמן ממחלקת המחקר במוסד באותה עת, סיפר כי במהלך שנת 1976 החל המוסד 
יצחק  המוסד,  ראש  על  השפיע  שהדבר  דומה  השלום".  בענייני  שבועי  "סיכום  להפיץ 
חופי )חקה(, כשהחל לבחון את הנושא במגעיו החשאיים. הדבר הוביל בסופו של דבר 
שהיא  לסאדאת  מאותתת  הייתה  לא  ישראל  אם  לדעתו,  תהאמי.  עם  הגורלי  למפגש 

מוכנה לשלום ולנסיגה מלאה, סאדאת לא היה בא לירושלים. 
וכי  בהערכותיה,  מהציבור  מושפעת  המודיעין  קהילת  כי  הדגיש,  שמיר  שמעון  פרופ' 
גורמי המודיעין באותה  וקורבנות השפיעו על  התחושות בציבור בישראל של חשדנות 
עת. הציבור לא התייחס ברצינות באותן שנים לאפשרות של נכונות מצרים לכונן שלום 
עם ישראל. עוד ציין שמיר, כי סאדאת רצה 
הגיע  ולכן  הקהל,  בדעת  לשינוי  להביא 
המחסום  את  לשבור  כדי  לישראל  בעצמו 
כי  הוסיף  שמיר  בישראל.  הפסיכולוגי 
תפניות  בהערכת  באקדמיה  להסתייע  ניתן 

חיוביות אך יש להבין את מגבלותיה.
דרור  תא"ל  באמ"ן  המחקר  חטיבת  ראש 
מלחמת  שלאחר  בשנים  כי  הדגיש,  שלום 
הלקחים  את  הפיק  לא  אמ"ן  הכיפורים  יום 
ל"אלרמיזם".  ונטה  מהמלחמה  הנכונים 
להציג  המלחמה  לפני  אפשר  היה  לדעתו, 
הערכה שסאדאת פונה לארה"ב. הכישלון לא 
היה כישלון בתחזית, אלא בכך שלא הוצגו 

אלטרנטיבות.  לקברניט  תא״ל דרור שלום

קבלת הפנים לסאדאת בנמל בן גוריון )באדיבות מנחם מילסון(
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עוד על פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
ב-12   - והמודיעין  דאטה  ביג  עיון:  יום   0
חיפה,  באוניברסיטת  התקיים   2018 בנובמבר 
וידע  מידע  לניהול  החוג  של  משותפת  בהובלה 
של  המתודולוגיה  לחקר  המכון  באוניברסיטה, 
עיון  יום  קמנ"ר,  בחסות  ואמ"ן  במל״מ  המודיעין 

שעסק בביג דאטה ובמודיעין. 
פרסומים חדשים של המכון לחקר 

המתודולוגיה:
בראש  שאינן  סוגיות  עם  התמודדות   0
סדר העדיפויות המודיעיני - מחקר עומק 
המתמודד עם אופן המענה לסוגיות שבהן אין 
האיסוף  בתחומי  ממש  של  מודיעינית  תשתית 
נדרש.  בהן  העיסוק  זאת  ובכל  המחקר,  או 
בוחן  המודיעין,  משרד  עבור  שנכתב  המחקר, 
עם  מתמודדות  זרות  מודיעין  קהילות  כיצד 
האתגר, האם ניתן להחיל על קהילת המודיעין 
להתאימם  או  קיימים  פתרונות  הישראלית 
שעלותם  פתרונות  לפתח  ניתן  וכיצד  אליה, 

נמוכה יחסית. 

עם  הישראלי  המודיעין  התמודדות   0
פניית סאדאת לדרך השלום בשנים 1970-
1977 - ממקרה בוחן להלכה למעשה - מחקרה 
של שגית סטיווי-קרביס. )ראה הכתבה בגיליון זה 
על ערב ההשקה שהתקיים במל״מ לרגל פרסום 

המחקר(.
0 זרקור "האם האויב שלי יכול להיות בעל 
המודיעין  של  בקושי  העוסק   - שלי?"  הברית 
ובזיהוי  בכלל,  הזדמנויות  בזיהוי  האסטרטגי 

הזדמנויות לשיתופי פעולה בפרט. 
0 זרקור "התמודדות קהילת המודיעין עם 
הפצת  דפוסי  בחקר  העוסק   -  "'Fake News‘
התקשורת  כלי  אמינות  למדידת  כאמצעי  מידע 

בעידן ה"חדשות הכוזבות". 
עוד על פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של 
של  האינטרנט  באתר  ראו  ופרסומיו  המודיעין 

מרכז המידע למודיעין ולטרור:
https://www.terrorism-info.org.il

לשונית מודיעין
שירה כהן

ראש השב"כ הציג את הערכת המצב בפני חברי 
'מועדון חבצלת' במל״מ

הכחול".  "הצד  את  שמאתגר  מאפשר  מודיעין  הוא  נדרש  שהיה  מה 
לשיטתו, הלקח העיקרי שיש להפיק ממלחמת יום הכיפורים ומיוזמת 
בפני  להניח  המודיעין  על  בצניעות.  להתנהל  הצורך  הוא  סאדאת 
הקברניט מספר חלופות; לאתר הזדמנויות אסטרטגיות; ולא לחשוש 

להביע את דעתו, גם אם זו לעיתים אינה מקובלת.
המציאות  סאדאת  הגעת  ערב  כי  ציין  קופרווסר,  יוסי  )מיל'(  תא"ל 
בישראל  ההחלטות  מקבלי  בפני  שעמדו  והדילמות  מורכבת,  הייתה 
תדחה  ישראל  אם  במלחמה  שיפתחו  הזהירו  המצרים  קשות.  היו 
את הצעת השלום של סאדאת, וראשי קהילת המודיעין ידעו לשים 

את האיומים האלו בפרופורציות. עם זאת הם לא העריכו נכונה את 
ההזדמנות, ובדומה למקרים אחרים גם כאן נמנעו מקבלי ההחלטות 
מאוחר  לשלב  עד  המתחוללת,  התפנית  בסוד  המודיעין  את  לשתף 
סאדאת  פניית  עם  הישראלי  המודיעין  ההתמודדות של  מבחן  מאד. 
לדרך השלום משקף את האתגרים עימם נדרש המודיעין להתמודד 
בבואו לאתר שינויים ותפניות אסטרטגיים, ולנתח את הכיוון והעוצמה 
שלהם ואת עיתוי הבשלתם. לקחי מקרה המבחן הזה רלבנטיים מאד 
את  רק  לא  הקברניטים  בפני  להציג  המודיעין  על  כאשר  כיום,  גם 

הסיכונים אלא גם את ההזדמנויות ולסייע להם לנתחן.
דוד סימן טוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של המודיעיןהמכון לחקר המתודולוגיה  המרכז למורשת המודיעין

ראש סדר  התמודדות עם סוגיות שאינן ב
 העדיפויות המודיעיני

 שירה פתאל

 

 2018 אוקטובר

2018 בערב סגור לחברי  12 בדצמבר  ראש השב"כ נדב ארגמן הופיע בפני חברי המל״מ ביום רביעי 
העמותה בלבד. במהלכו, נתן סקירה מודיעינית עניינית ומרתקת של תמונת המצב. 

הדברים.  עיקרי  את  בכותרות  נציין  אך  במפגש,  מה שנאמר  כל  את  לפרט  ניתן  לא  ברורים  מטעמים 
הארגונים  שאיפות  את  פירט  ועזה,  שומרון  יהודה,  בשטחי  הנעשה  את  בהרחבה  סקר  השרות  ראש 

הפלסטינים השונים, את פעילותם ואת יחסי הגומלין ביניהם. 
זמן  הותיר  ואף  בזירות השונות,  האיומים  מול שלל  הביטחון  בנוסף, סקר את האתגרים של מערכת 
תודתנו  כך  ועל  עוד,  של  טעם  שהותיר  ומיוחד  יחיד  מפגש  זה  היה  לסיכום,  הקהל.  מצד  לשאלות 

והערכתנו הרבה והעמוקה לו ולאנשי השירות כולם. 
נדב ארגמן איתן ג'. 
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המפגש המסורתי בחנוכה עם המשפחות השכולות 
באתר ההנצחה המל״מ 

ג'ורג' גוטלמן "יקיר הסתר" על תרומתו להצלת 
יהודים מאתיופיה ב"מבצע משה" 

החג,  את  השכולות  המשפחות  חוגגות  החנוכה  בחג  שנה  כמדי 
שהפך כבר למסורת, בהדלקת נר של חנוכה. השנה נחוג החג ביום 
חנוכה.  של  שלישי  נר  תשע"ט  כסלו  כ"ו   )2018 בדצמבר   5( שלישי 
המשפחות התכנסו לקראת הצהריים והתכבדו בארוחת צהרים קלה. 

למזלנו התברכנו במזג אוויר נעים.
בפתיחת האירוע ברכו את המשפחות יו"ר המל״מ ד"ר צביקה שטאובר, 
שדות.  סטלה  המשפחות  ונציגת  צור  דודו  )מיל'(  תא"ל  המל״מ  מנכ"ל 
תכנית האירוע כללה פעילות למבוגרים, לבני נוער ולילדים. למבוגרים 
הנרות,  "שמונת  על  בהתנדבות  הרצה  העמותה  חבר  סגל  קובי  מר   -
שנה   18 עד   13 לבני  אלנבי".  הגנרל  של  ופיקחותו  יוסף  של  כותנתו 
"רעל  מודיעינית:  פרשייה  וסופרה  ובאוהל-שם  ב'מבוך'  סיור  נערך   -
ופינות  אמנותי  מופע  הוכנו  שנה   12 עד   3 בני  ולילדים  האינטרנט", 
יצירה. מספר רב של ילדים השתתפו ונהנו מאד מהביקור. בחלק השני 
של האירוע הודלק הנר השלישי של חנוכה ע"י רב צבאי מאמ"ן בנוכחות 
כל המשתתפים. להקת הרבנות הצבאית הנעימה בשירי החנוכה. בסיום 
האירוע התכבדנו בסופגניות וחולק שי כדמי חנוכה מתוק לכל משפחה.
להגיע  שהתקשו  לאלה  למשפחות,  להיסעים  דאגה  האתר  הנהלת 

לאתר בכוחות עצמם. נכחו באירוע כ-200 משתתפים מבוגרים וילדים.
בשם נציגי המשפחות באתר עדה גילן-שחם, אלי גרינברג, ניסן לב-

רן, חגי מן וכותבת שורות אלה, אני מבקשת להודות להנהלת האתר, 
ובמיוחד למזכירת  ותפעול האירוע,  ולחנן על ארגון  לדודו  לצביקה, 
עם  הקשר  ומקיימת  בחזית  עומדת  שתמיד  פאר  רקפת  העמותה 
הנוטלים  לכל  תודה  שוב  לצורכיהם.  ובדאגה  בסבלנות,  המשפחות, 

חלק באירוע המשמח באתר ולהתראות בחג חנוכה הבא.
 סטלה שדות, נציגת המשפחות בוועד המנהל באתר ההנצחה

ביום שני 3 בדצמבר 2018 התכבד המל״מ להעניק את אות "יקיר הסתר" 
למר ג'ורג' גוטלמן, בזכותו התאפשרה הטסת יהודי אתיופיה ב"מבצע 
משה" משטחה של סודאן לישראל דרך אירופה. הטקס היה מרגש מאד 
יו"ר המל״מ ד"ר צבי שטאובר,  ונכחו בו בני משפחתו מהארץ ומחו"ל, 
נציגת ראש המוסד )שנבצר ממנו להשתתף(, המנכ"ל תא"ל )מיל'( דודו 
צור, אפרים הלוי, בעבר יו"ר המל״מ וראש המוסד, שעמד בראש המבצע 
מטעם המוסד, חברי הנהלת המל״מ, לוחמי מוסד שהשתתפו במבצע 
ונציגיו, ובני הקהילה האתיופית בישראל. ג'ורג' גוטלמן היה בעליה של 

חברת תעופה שביצעה טיסות שכר לעולי רגל למכה. נציגי המוסד, בראשם אפרים הלוי, פנו אליו 
בבקשה שיסייע בהטסת יהודי אתיופיה לישראל, תוך שמירה על חשאיות המבצע. ג'ורג' לא היסס 

והסכים מיד, ללא כל תמורה והעמיד לרשות מדינת ישראל מטוס ואנשי צוות.
את  אפשרו  טיסות   28 המבצע.  החל   1984 בנובמבר  ב-21 
הצלתם של אלפי יהודים עולים מאתיופיה, אך המבצע הופסק 
ב- 5 בינואר 1985 בעקבות הדלפתו. עם פרסום המבצע ופרטי 
חברת התעופה שהשתתפה בו, ביטלו המדינות הערביות את 
כל הזיכיונות שהיו לחברה לטוס למכה, והחברה פשטה את 
הרגל. למרות זאת, המשיך ג'ורג' לסייע ככל שנדרש למדינת 
ישראל. ג'ורג' מתגורר כיום בתל אביב יחד עם רעייתו אלין, 

לאחר שעלה לישראל לפני 6 שנים. 
תרומתו  סיפור  את  המספרת  תערוכה  מוצגת  במל״מ 

הייחודית של ג'ורג' גוטלמן. מוזמנים לבקר. 
רקפת פאר

משתתפי המפגש

אפרים הלוי

ג׳ורג׳ גוטלמן

 ״מבצע משה״
תערוכת ההוקרה לג׳ורג׳ גוטלמן
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מרכז מבקרים חדש של 
חברת חשמל על שמו של 

אלוף יצחק )חקה( חופי ז"ל 
חברת  עם  בתיאומים  האחרונה  בשנה  עסקה  חקה  לזכרו של  ההנצחה  קרן 
 4 ביום שלישי  חנכה  במסגרתה. חברת החשמל  להנצחתו של חקה  החשמל 
בדצמבר 2018 מרכז מבקרים חדש על שמו של האלוף יצחק )חקה( חופי ז"ל, 
לאחר  התפקיד  את  קיבל  חקה   .1990 עד   1982 בשנים  החברה  מנכ"ל  שהיה 
החשמל  חברת  כמנכ"ל  שירותו  תקופת  המוסד.  ראש  בתפקיד  שנים  שמונה 
בטקס  שנשאו  בדברים  החברה.  בתולדות  הטובות  התקופות  כאחת  נחשבת 

ציינו כולם את דמותו כמנהל ומנהיג ביושרה ובדוגמה אישית למופת.
יו"ר  בלוך,  עופר  החברה  מנכ"ל  שטייניץ,  יובל  ד"ר  האנרגיה  שר  ברכו  בטקס 
צרפתי,  מיקו  העובדים  ועד  יו"ר   , רון-טל  יפתח  )מיל'(  האלוף  הדירקטוריון 
חופי,  משפחת  בני  השתתפו  באירוע  המשפחה.  ונציג  כהן  יוסי  המוסד  ראש 
בכירי חברת החשמל, ותיקי המוסד ובראשם ראש המוסד לשעבר שבתי שביט. 
מרכז המבקרים מציג את היערכות חברת החשמל להתמודד עם תחום הסייבר, 
מתן שירות מיטבי ונקי לצרכנים ולסביבה והסתכלות לעתיד להבטחת משק 
החשמל והעתיד האנרגטי של ישראל. מרכז המבקרים מזמין את כולנו לבקר 

במקום כיחידים, בקבוצות או עם המשפחה. 
נעם שפירא

פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת ע״ש עוזי יאירי ז״ל
אגף  ראש  פרסי  הוענקו   2018 בדצמבר   11 שלישי  ביום 
יאירי  עוזי  אלוף-משנה  שם  על  יוצרת  לחשיבה  המודיעין 
ז"ל לפרויקטים פורצי דרך בתחומי המודיעין, הטכנולוגיה 
הפרסים  המודיעין.  ובקהילת  המודיעין  באגף  והמבצעים 
ניתנו לפרויקטים חדשניים פורצי דרך לצורך מודיעיני או 

מבצעי, לעמידה במשימות צה"ל ולביטחון מדינת ישראל.
דרך  פורצי  הישגים  על  פרס  השנה:  שזכו  הפרויקטים  בין 
בתחום הסייבר וה- BIG - DATA , פרס על הישגים במערכה 
למניעת ההתבססות האיראנית בסוריה, ופרס על פרויקט 
ייחודי הקשור ביכולת מבצעית-טכנולוגית בגזרה הצפונית. 
בו  מודיעיני  לפרויקט  הערכה  תעודת  הוענקה  כן,  כמו 
נערים  המשלבת  רחוק״,  ״רואים  מתוכנית  חיילים  שותפים 

ונערות על הספקטרום האוטיסטי בשירות בצה״ל.
מדברי ראש אגף המודיעין, אלוף תמיר הימן: "טקס פרסי 
טובי  בין  המחבר  שיא  אירוע  הוא  יוצרת  לחשיבה  אמ"ן 
המוחות באמ"ן, לבין דמותו האצילית של אל"ם עוזי יאירי 

במוטיבציה  טמון  כוחו  סוד  מצוינים,  אנשים  של  ארגון  הוא  אמ"ן  ז"ל. 
העבודות  כלל  ייאמן.  הבלתי  את  לעשות  בו  המשרתים  של  הגבוהה 
אותנו  שפוגשים  לאתגרים  מקורי  פתרון  שמגלמות  עבודות  הן  שזכו 
בליבת העשייה הביטחונית של קהילת המודיעין וזרועות הביטחון. בין 
ניתן למצוא פרויקטים חדשניים שמשפרים את  העבודות שזכו השנה 
יכולות מיצוי המידע שלנו בעידן של התפוצצות הנתונים. פרויקט נוסף 
משתמש בטכנולוגיות וכלים מתקדמים לשיפור המוכנות האופרטיבית 

שלנו לחירום בזירה הצפונית ובעזה. לצדם פרויקטים אשר זכו בזכות 
תרומתם הגדולה להחלשת אויבינו במסגרת המערכה שבין המלחמות, 
והמאמץ לבלימת ההתבססות האיראנית במרחב הסורי, בשיטות פעולה 
מקוריות ויצירתיות שעליהן לא נוכל לפרט בערב זה. בפתח שנת 2019, 
מוטלת על כולנו באמ"ן החובה להמשיך ולהוביל את העשייה המקורית, 

היצירתית והחדשנית במגוון תחומי העיסוק שלנו".
https://www.idf.il אתר צה"ל

ראש אמ״ן תמיר הימן, בטקס הענקת הפרס לחשיבה יוצרת. משמאל: אלוף )מיל׳( דני רוטשילד

שבתי שביט ושמעון אביבי במרכז המבקרים ע״ש אלוף יצחק )חקה( חופי ז״ל
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ת ש ר ו מ ו ה  ח צ נ ה

העברת דגל ״ההגנה״ למשמרת חיל המודיעין

על מחלקת המודיעין של האצ"ל - "דלק"

בנובמבר  ב-29  קיים  דן(  וגוש  )ת"א  בישראל  ההגנה  חברי  ארגון 
2018 ב"מרכז עינב" בת"א אירוע מסורתי-שנתי, לציון כ"ט בנובמבר. 

בצה"ל  אחר  למערך  המעמד  את  להקדיש  הארגון  נוהג  שנה,  מדי 
והשנה - הוקדש המעמד לחיל המודיעין. קמנ"ר, תא"ל יובל שמעוני, 
על  דיבר  צור,  דודו  )מיל'(  תא"ל  המל״מ  ומנכ"ל  החיל  בשם  בירך 
בין  המחברת  החוליה  המל״מ  היות  ועל  דורי  הבין  הקשר  חשיבות 
הדורות. את דבר ארגון חברי ההגנה נשא תא"ל )דימ'( ד"ר ברוך לוי, 

ואת דבר עיריית ת"א, מארחת האירוע, הביא עו"ד ליאור שפירא.
לחקר  המכון  ראש  כתרי,  רון  )מיל'(  תא"ל  נשא  הטקס  במסגרת 
אודות התפתחות שירותי המודיעין  במל״מ, הרצאה קצרה  המורשת 
ב-א"י, מפעילות מחתרתית ועד למיסוד שירותי המודיעין ובראשם - 

חיל המודיעין. 
הקהל הורכב מפסיפס מיוחד של משתתפים: תלמידי בתי"ס תיכוניים 
מת"א וחיילים של חיל המודיעין מזה, וותיקי ארגון חברי ההגנה מזה. 
לשעבר  החינוך  שר  בלטו  נותר...(,  )אם  השיער  צחורי-רעמת  בקרב 
הריאלי  מביה"ס   ,16 בן  כשהייתי  ל'הגנה'  )"התגייסתי  ידלין  אהרון 

העברי בחיפה..."( וכן ד"ר זילוני, שלא מכבר ציין 101 סתווים...
רון כתרי

לקראת   2018 בנובמבר   27 שלישי  ביום  ערך  ז'בוטינסקי  מכון 
ובסימן כ"ט בנובמבר, אירוע על "דלק" מחלקת המודיעין של האצ"ל. 
משרד  של  המוזיאונים  ויחידת  המל״מ  עם  בשיתוף  נערך  האירוע 

הביטחון, כערב ראשון בסדרת אירועים על המודיעין במחתרות. 
דברי פתיחה נשא יוסי אחימאיר יו"ר מכון ז'בוטינסקי, ותא"ל )מיל'( 
כי  הבטיח  הוא  המל״מ.  ברכת  את  הביא  המל״מ  מנכ"ל  צור,  דודו 
חללי  לכל  בגלילות  הממלכתי  ההנצחה  באתר  כבוד  יתן  המל״מ 

המודיעין של האצ"ל והלח"י. 
בג'נין.  בפעולה  שנפל  המסתערב,  ז"ל  מזרחי  ברוך  לחללים  ראשון 
תא"ל )מיל'( ד"ר אפרים לפיד הרצה על המודיעין במחתרות לאורך 

שנות המאבק על הקמת המדינה בתקופת המנדט הבריטי. 
בעבר  ז'בוטינסקי,  בית  מנכ"ל  מיטשניק  גדעון  )מיל'(  סא"ל  הנחה 

רע"ן היסטוריה ומורשת באמ"ן.

רון כתרי ראש המכון לחקר המורשת ודן תל ניר ראש ארגון ותיקי ״ההגנה״ בת״א

דוד צור מנכ״ל המל״מ נושא דברים באירוע

המכון לחקר המורשת במל״מ
מזמין את חברי המל״מ לשתפנו בעוללות מימיהם בשירות...
סיפורי מורשת, במובן של "דור לדור יביע אומר". מאמרים/ סיפורים/ ואפילו...שירים, יתקבלו באהבה

ויפורסמו בכפוף לאיכות הכתיבה ושיקולי צנזורה.

העבירו נא החומרים )לרבות תמונות!( לרון כתרי, ראש המכון
rmlm@intel l igence.org. i l
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עמותת מודיעין 10 עושה מורשת ומטמיעה אותה
את   10 מודיעין  עמותת  הגדירה  הקמתה  מאז 
לקציניה  והנחלתה  היחידה  מורשת  מחקר 
האחרונות,  בשנים  מרכזית.  כמשימה  ולחייליה 
פריצת  מתבצעת  האחרונות,  בשנתיים  ובמיוחד 
הדוק  פעולה  ובשיתוף  בסיוע  משמעותית  דרך 
הנחלת  את  שתעדפה  הסדירה  היחידה  עם 

המורשת בתכניות העבודה.
בעמותה קיימת ועדת מורשת שבראשה אלי זיו, לשעבר מפקד היחידה, 
והיא מפעילה עשרות מתנדבים, כולל קצינים בדרגות בכירות שכותבים 
"פרשיות" שמסכמות מבצעים של  ברובן  הן  מורשת. העבודות  עבודות 
היחידה שיש בהם לקחים שחשוב לשמרם ולהנחילם ליחידה הסדירה. 
בתכנית   12( בעבודה  נמצאות  ואחרות  נכתבו  כבר  עבודות  מעט  לא 
העבודה לשנת 2019(. לצד הפרשיות מסכמת העמותה פרקי היסטוריה 
דני   .1957  -  1948 הראשון,  העשור  על  המחקר  הוא  שבהם  שהבולט 

מרום עוסק בימים אלה בהכנת ספר על תקופה זו. 

ומוקלטים על תקופת שירותם  מזה שנים שוותיקי היחידה מרואיינים 
לעמותה  והעמותה.  היחידה  על  צילומי  חומר  של  איסוף  מבוצע  וכן 
נבנה מחדש בשנה האחרונה  והוא  בו הוא על המורשת  אתר שהדגש 
http://www.modiin10.org. :ומתעדכן באופן שוטף. מוזמנים לבקר בו

il/ על מיזם זה אחראי חברנו יגאל דקל.
היחידה  במפקדת  לה  בחדר שהוקצה  נשמרות  העבודות של העמותה 
וידאו וחומרים נוספים.  ובו מרוכזים גם אוסף גדול של תמונות, סרטי 
של  מורשת  ובערבי  היחידה  של  בקורסים  מוצגות  המורשת  עבודות 

העמותה שאליה מוזמנים גם קציני היחידה.
ביוזמת  היחידה.  של  הארכיון  מיון  הוא  העמותה  של  ייחודי  מפעל 
העמותה מועבר ארכיון הנייר של היחידה לארכיון צה"ל שם שוקדים 
ענק  מפעל  זה  בארכיון.  וקטלוגם  החומרים  מיון  על  מתנדבים  כ-32 
ארוכה  ועוד  עבודה  שנתיים של  ומסכמת  עצמה  על  נטלה  שהעמותה 

הדרך. את המיזם מנהל בהצלחה רבה חברנו שמוליק מוראד.
גדי זהר

של  ספר  פורסם  לאחרונה 
"טורפי  בשם  גולני  סיירת  עמותת 
הלפרין.  מירב  שחיברה  הלילה" 
עם  במשגב  הפיגוע  על  בפרק 
גולני  של  שחייל  נכתב  ב-1980 
הביא לבית הילדים בקבוקי חלב. 

ההיסטוריה  של  סילוף  כמובן  זה 
חיים  אל"מ  של  בזכרו  ופגיעה 
סגן  היה  האירוע  שבעת  ז"ל  פרץ 
במילואים ביחידה 504 והגיע למקום במסגרת צוות המו"מ המטכלי. על 

פעולתו זו הוענק לו צל"ש הרמטכ"ל. 
ותיקי  ובשיתוף פעולה עם  מיד לתקן את העוול  העמותה התגייסה 
12 בגולני, שגם הם נפגעו בפרק על כיבוש תל פח'ר, נעשתה  גדוד 
פניה למחברת ולמו"ל )ידיעות ספרים(. כן פורסמה כתבה על המחאה 

בעיתון 'הארץ'. 
מפגש  יתקיים  הספר,  הפצת  את  ההוצאה  עצרה  הפעילות  בעקבות 
עם ההוצאה והמחברת ותפורסם מהדורה חדשה שבה יתוקן העוול 

ליחידה ולגדוד 12. 

על משמר האמת ההיסטורית 

עמותת 'אגמון'
אירוע חנוכה- סבים-נכדים 

כבכל שנה ארגנה עמותת אגמון אירוע חנוכה משותף 
הגמלאים  התכנסו  השנה  ונכדים.  סבתות  לסבים, 
וייל בכפר שמריהו למופע תיפוף סוחף  ונכדיהם במרכז 

לכל המשפחה - "סטגא-דיש" של להקת טררם. 

חיים פרץ מקבל את צל״ש הרמטכ״ל מרא״ל רפאל איתן

חיים פרץ ז״ל

בפתח האירוע חולקו למוזמנים סופגניות ושתייה. לפני המופע הודלק 
נר שלישי של חנוכה ע"י הגמלאי - אברהם א'. 

המופע כלל תיפוף על כלי תיפוף שונים ועל כלים לא קונבנציונאליים 
- מטאטאים, תיפוף עם כפות מרק ותיפוף על הגוף. 

במהלך המופע חולקו לילדים מקלות תיפוף והמופע הפך אינטראקטיבי. 
ההדים לאירוע כולו היו מצוינים וכבר מצפים לאירוע הבא.

אריק

הכתבה המלאה בלינק הבא:
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.

premium-1.6745024

גדי זהר
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ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת ש.מ. 2
וחברי העמותה מרכינים ראש עם פטירתו בטרם  0 ההנהלה 
 1952-( ז"ל  סנדר  יורם  אל"מ  ש.מ.2  הנהלת  חבר  של  עת 

2018(. יהי זכרו ברוך!
אירועי  במסגרת   0
ליחידה  שנה   70
שילוט  מיזם  נחנך 
היחידה  במפקדת  "רחובות" 
היחידה  בסיסי  שמות  על 
עוד.  ואינם  קיימים בעבר  שהיו 
בטקס בנוכחות מפקדי היחידה 
היחידה,  מפקד  ברכו  לשעבר 
יו"ר עמותת ש.מ. 2 אל"מ )מיל'( 
היחידה  מפקד  למפרט,  ניר 
שלמה  )מיל'(  אלוף  לשעבר 
ענבר ומנחם בידרמן שהציג את 

מהות השלטים. 
0 בסוף חודש נובמבר הוצב ב"מתחם הקטר" בבאר שבע )תחנת הרכבת 
כבסיס  המקום  לציון  שלט  שבע(  בבאר  דיוויס  עלי  ברחוב  הטורקית 
היה   )1967( הימים  ששת  מלחמת  ועד   1948 בשנים  בעבר.  מודיעין 
במקום הבסיס המרכזי של יחידה 8200 בחזית המצרית )"בסיס דרום"(. 
הקטן  בפארק  לבקר  מוזמנים  הנכם  מגן.  לגוש  הבסיס  עבר  מ-1967 

והנחמד הזה בדרככם דרומה. 
0 ב-15 באוקטובר 2018 התקיים מפגש מורשת במרחב צפון של היחידה 

יום  מלחמת  בתקופת  זה  במרחב  ששרתו  היחידה  יוצאי  בהשתתפות 
הכיפורים. הוותיקים פרסו לפני החיילים את סיפור מרחב צפון ובסיסיו 
במלחמת יום הכיפורים. מפקד הר אביטל שפי צור שיתף את החיילים 
בתיאור הבסיס בראשית המלחמה, כשהמפקד וכל הצוות נצורים בלב 
המרחבי  הקב"ר  פפרמן,  שמוליק  הגולן.  לרמת  שפלשו  סוריים,  כוחות 
החיילים  מלחמה.  בזמן  המקצועית  ההתמודדות  על  סיפר  עת,  באותה 

גילו עניין רב והרבו בשאלות לחברי הפאנל. 
0 מיזם הייטק "קהילה" שפותח במסגרת המחזור השלישי של "התכנית 
החברתית" של עמותת ש.מ.2 נבחר לייצג את ישראל ב"פסגה העולמית 
180 מדינות. המיזם  WSA 2018( "2018( מבין  לעידוד פרויקטים לשנת 
אמור לאפשר העברת מידע רפואי אישי, באמצעי כדוגמת הסמארטפון, 
למרכזי טיפול מקצועיים. המיזם נועד בעיקר לאזורים בעולם השלישי, 
ובכך לאפשר מתן אבחנה ראשונית מהירה ולהצביע על דרכי הטיפול 

בחולה על בסיס מידע רפואי שקיים בעולם. 
נעם שפירא

יום א׳, 30.12.2018
 המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(

שד׳ אהרון יריב, גלילות, רמת השרון.
התכנסות: 18:30-18:00.

להרשמה יש לפנות לרמי ליטני, טל׳ 050-6519181 
litanir@gmail.com :או בדוא״ל

מחיר כניסה: 40 ₪, התשלום במקום.

  
  

  (יעקב אורלנד) ר"ְּבִפי ַחָּיַלִי� ִמְזמֹו"

 הבריגדהמערב שירים וסיפורים מהבריחה ו   
  הנחייה: גדי רווה

      
  30.12.2018, 'איום 

  השרון-שד' אהרון יריב, גלילות, רמת –המרכז למורשת מודיעין (מל"מ) 
  18:30 – 18:00התכנסות: 

  

  ליטני: רמילהרשמה יש לפנות ל
  

  050-6519181   בטלפון
 litanir@gmail.comאו בדואל 

  

  , התשלום במקום₪ 40מחיר הכניסה 
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בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

אירועי חודש דצמבר
חללי   -  1992 בדצמבר   5
לקבורה  מובאים  "אגוז" 
המבצע  השלמת   | בישראל 
החשאי של המוסד להעלות את 
עצמות 43 חללי ספינת העולים 
"אגוז" לקבורה בישראל הספינה 
בדרכה   1961 בינואר  טבעה 
במסגרת  לגיברלטר  ממרוקו 
המוסד  של  החשאית  הפעילות 

להעלאת יהודי מרוקו. הייתה זו הפלגתה ה-13 של הספינה, ובין הנספים היה 
גם האלחוטן חיים צרפתי איש המוסד. המוסד ניסה להעלות את הגופות זמן 

רב עד שהושגה הסכמתו של המלך חסן לכך. 
8 בדצמבר 1954 - פרשת "המתקן" 
לוחמי  חמישה  של  כוח   | אילן  ואורי 
שיצא  לאחר  הסורים  ע"י  נתפס  צה"ל 
החלפת  למבצע  הסורית  הגולן  לרמת 
הסורי.  לצבא  האזנה  במכשיר  סוללות 
מפקד הכוח היה סגן מאיר מוזס והכוח 
כלל את סמל מאיר יעקבי, טוראי יעקב 
אילן.  ואורי  קסטלנץ  גד  טוראי  לינד, 
מחשש  קשים.  עינויים  עברו  החמישה 
בחר  סודות,  ויסגיר  בחקירה  יישבר  פן 
אורי אילן להתאבד. קודם הוא הטמין בחורים שעשה בבגדיו תשעה פתקים, 

ובאחד מהם כתב "לא בגדתי. התאבדתי". ב-13 בינואר 1955 שם קץ לחייו. 
8 בדצמבר 1972 - נחשפה רשת ריגול יהודית-ערבית | השב"כ עצר 
חברי רשת ריגול ערבית-יהודית )בהם אודי אדיב(, שהופעלה ע"י המודיעין 
הסורי החל ממחצית 1969. נעצרו כ-39 איש, רובם ערבים ישראלים. חלק 
מחברי הרשת עברו אימונים בסוריה ותכננו לבצע, בנוסף לפעילות ריגול, גם 

פעולות חבלה. 
19 בדצמבר 1963 - פרשת יעקוביאן | השב"כ עצר מרגל מצרי, שנשלח 
לישראל ע"י המודיעין המצרי כשהוא מצויד בזהות שאולה של עולה חדש 
מברזיל, יצחק קוצ'וק. שמו המקורי היה קבורק יעקוביאן. לאחר ריצוי מאסר 
גויס ע"י המודיעין המצרי, עבר הכשרה ואף ברית מילה.  על עבירות מוסר 
ונעצר קודם שעמד להינשא  -בפיקוח השב"כ-  הוא הספיק לשרת בצה"ל 

לישראלית, שלא ידעה על עברו. 
21 בדצמבר 1954 - מקס בינט שם קץ 
סתר  לוחם  בינט,  מקס  מאיר  סא"ל   | לחייו 
שנשלח ע"י יחידה 131 של אמ"ן למשימת איסוף 
מידע במצרים התאבד בכלא בקהיר ערב עדותו 
בינט  כדי למנוע הסגרת סודות.  בבית המשפט 

נעצר במסגרת מעצר חברי רשת "מבצע סוזנה" )למרות שהיה אמור לפעול 
בנפרד מאנשיה( עקב תקלת הפעלה. 

29 בדצמבר 1969 - מבצע 
מהמבצעים   |  "53 "תרנגול 
ההתשה,  במלחמת  הנועזים 
רוסי  מכ"ם  "נחטף"  בשיאו 
והוטס  מצרים  מעומק  חדיש 

לישראל. 
אלא  סייע  רק  לא  המודיעין 
בהציעו  המבצע  את  יזם  אף 

לא לתקוף ולהשמיד את המכ"ם אלא להביאו בשלמותו לארץ.

אירועי חודש ינואר
לכידת   -  2002 בינואר   6
 |  "A "קארין  אניית הנשק 
הים,  חיל  של  משולב  במבצע 
חיל האוויר ואמ"ן, נתפסה בים 
האדום אניית אמל"ח, שנועדה 
הפלסטינית  לרשות  להבריח 
50 טון אמל"ח. העברת הנשק 
בין  פעולה  שתוף  פרי  הייתה 

איראן לבין הרשות. נתפסו  בין השאר: טילי סאגר, טילי לאו, קטיושות, פצצות 
מרגמה, אלפי פריטי נק"ל ותחמושת בהיקף רחב. הגעת האמל"ח לרצועה 
הייתה אמורה להביא ל"קפיצת מדרגה" באיום הפלסטיני על ישראל מרצועת 
עזה. תרומתו של אמ"ן ערב המבצע ובמהלכו הייתה נדבך מרכזי בהצלחתו.  
יתרה מכך, חשיפת מעורבותו הישירה של ערפאת בהעברת האמל"ח פגעה 

ביחסיו עם המימשל האמריקאי. 
31 בינואר 1955 - משה 
עזר  ושמואל  מרזוק 
הוצאו להורג | שני "נידוני 
מרזוק  משה  ד"ר  קהיר", 
להורג  הוצאו  עזר,  ושמואל 
באחד הרגעים הטרגיים של 
השניים  סוזאנה".  "מבצע 
נידונו למוות במשפט ראווה בקהיר באשמת ריגול לישראל, לאחר שנתפסו 
)יולי 1954 ( עם שאר חברי הרשת, יהודים מצריים, שגויסו למשימות ריגול 
והם  גופותיהם לארץ  131 של אמ"ן. לימים, הועלו  יחידה  עבור ישראל ע"י 
נקברו בבית הקברות הצבאי בהר הרצל . לצדם הורשעו: ויקטור לוי, רוברט 
דסה ופיליפ נתנזון, שנידונו למאסר עולם ומרסל ניניו, שנידונה למאסר של 
ומאיר  זעפרן  15 שנה. הם שוחררו רק לאחר מלחמת ששת הימים. מאיר 

מיוחס נידונו ל-7 שנות מאסר.  מאיר בינט ז״ל

A הספינה קארין

הספינה ״אגוז״

אורי אילן ז״ל

משה מרזוק ז״ל שמואל עזר ז״ל

המכ״ם שהובא לארץ במבצע ״תרנגול 53״

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(9 גיליון 52, טבת תשע"ט, דצמבר 2018
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 המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

 קול קורא 
  2019/ט"עלשנת תש אברהם שרוניקרן  פרסיל

 
 הקרן ע"ש אל"מ אברהם שרוני ז"ל מזמינה להגיש הצעות להענקת פרסים 

 מים להלן :ומעשים ראויים לציון בתחו אנשיםלעידוד 
 

 במערכות החינוך וההדרכה בארץי עברית לדוברהוראת השפה הערבית  .א

 קידום ידע השפה הערבית ושפות מזה"תיות נוספות .ב

 קידום נושא המילונאות בשפות הערבית, הפרסית ולהגיהן .ג

 שיפור תפעול המודיעין לפעילות יצירתית  .ד

 עשייה אישית או קבוצתית שיש בה תרומה לקהילה בהקשר המודיעיני .ה

 ה להערכה מיוחדת פעילות בעלת ערך מודיעיני ראוי .ו
 

 למספר זוכים ₪  18,000סך הפרסים השנה 
 

 בקשה לקרן תכלול:
 

 .(חצי עמוד)כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל, תמצית קורות חיים  – פרטי המבקש .א
 
 הפעילות ( האם קיבל פרס בגין 1 - הצהרת המבקש .ב

 מוד(חצי ע עד)פעילות למטרות קרן אברהם שרוני רלבנטיות של הה( 2            
 
 .גופים ממליציםמסמכים והמלצות מטעם בצירוף  הפעילותתיאור  – (פרוייקטיםמיזמים )מעשים ו .ג

 
 2019ינואר  31 כ"ה בשבט תשע"ט  יום  יש להגיש עד תהצעו

 
 , אברהם שרוניאל: קרן  בדואר )בשני עותקים(

  47134 ת השרון, רמ 3555ד "המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(,ת
 

 tmlm@intellignce.org.il –( PDF -עם נספחים באו בדוא"ל )
 

 2019 אפרילחודש  במהלךהמלגות יוענקו בטקס שיתקיים 

 
 
 

 המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(, אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה,
  03-5497019, טל'   47134, רמת השרון ,  3555ת"ד 

 אברהם שרוני ז"ל
1918 - 2012 

 
עלה  1934. בנעוריו היה פעיל בתנועת הנוער הציונית "אחיעבר", ובשנת 1918-שרוני נולד בבגדד באברהם 

גויס ליחידת  1941ארצה והתחיל ללמד ערבית בקיבוצי עמק הירדן, בטבריה ובקרית מוצקין. בשנת 
שלים המסתערבים של הפלמ"ח ופעל בסוריה ובלבנון. עם שובו, היה האחראי על רשת הקשר במחוז ירו

עבר לתל אביב והיה בין  1948-מטעם ה"הגנה". במקביל למד שפה וספרות ערבית ועברית באוניברסיטה. ב
מקימי יחידת ההאזנה של חיל המודיעין. שרוני הקים את מערך ההדרכה של יחידת הסיגינט , כולל לימוד 

 הוענק לו פרס ביטחון ישראל.  1963-ערבית לנוער בפנימיות, כתיבת ספרי לימוד והכשרת מורים ומדריכים. ב
. עד שנותיו האחרונות 1987-עברי, שיצא לאור ב-החל לעבוד על מפעל חייו, המילון המקיף הערבי 1976-ב

 הועלה לדרגת אל"מ. 90המשיך שרוני לעדכן את המילון בגרסתו המקוונת והמקיפה ביותר. עם הגיעו לגיל 
 , לילדיו מיכל, משה, אלחנן ושרה, לנכדיו ולניניו.שרוני היה איש משפחה אוהב ומסור לאשתו עדנה

מל״מ
 המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(

אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין
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אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין
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תודתנו 
לשמעון אביבי, לאיתן ג', לאריק, לגדי זהר, ליובל חלמיש, לשירה 
כהן, לרון כתרי, לאפרים לפיד, לגדעון מיטשניק, לדודי סימן טוב, 
לרקפת פאר, ליוסי קופרווסר, לנאוה רייך, לסטלה שדות, ולנעם 

שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו. 

מ במל״ ם  עי ו ר אי
מנכם ו י ב ו  נ י י שר

יום שישי 28 בדצמבר 2018  0
בימת מודיעין - החמאס בעזה:    

בין הסדרה להסלמה
התכנסות 08:00, תחילת האירוע 08:30.  

יום שלישי 15 בינואר 2018  0
אזכרה לסא"ל ד"ר משה מרזוק וסא"ל שמואל עזר  

בהר הרצל בחלקת עולי הגרדום. התכנסות 10:30.  

יום שלישי 15 בינואר 2018   0
טקס חלוקת מלגות עידוד למצוינות ולקידום   

הישגים בקרב סטודנטים מטעם הקרן להנצחת 
אל"מ ד"ר יעקב ברנדיס ז"ל. 

פרטים נוספים על האירועים בעדכונים השוטפים המופצים ע״י המל״מ 
www.intelligence.org.il :בדוא״ל ובאתר האינטרנט של העמותה

השתתפות על בסיס הרשמה מראש אצל רחלי 035497019 שלוחה 0, 
tmlm@intelligence.org.il :דוא״ל

SAVE THE DATE

0 בקרו באתר האינטרנט של ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור:
http://www.terrorism-info.org.il/he/ספרייה/

אם  נשמח  ומתעדכן  ממשיך  הספרייה  של  הפייסבוק  עמוד   0
:LIKE תיכנסו לקבלת העדכונים וכן תתנו

ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור - המרכז למורשת המודיעין

ת ו ח פ א ' צ
לע"צ רון קרניאלי סגן הצנזורית הראשית על פרס מפעל 

חיים על הקדשת 25 השנים האחרונות לשמירה על ביטחון 
המדינה ולאיזון בין חופש הביטוי לבין צורכי הביטחון. הפרס 

ניתן במסגרת טקס פרסי ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת.

ספריית מרכז המידע למודיעין 
ולטרור "בית חם" לחוקרים 

בחטיבת המחקר באמ"ן
ולטרור  למודיעין  המידע  מרכז  בספריית  התקיים  לאחרונה 
מפגש מעניין עם גורמי המחקר שעוסקים בנושא מצרים. זאת, 
המידע  מרכז  בספריית  הפוריים  המפגשים  סדרת  במסגרת 
המחקר  בחטיבת  עבודה  דרגי  עם  במל״מ  ולטרור  למודיעין 
באמ"ן. במהלך המפגש הוצגו בפני המבקרים מחקרים וספרים 
רלוונטיים הקיימים בספריה כולל מחקרי תיזה לתואר מוסמך 

ועבודות דוקטורט, שעותקים מהם נמצאים בספרייה.  
נאוה רייך

הספרייה פתוחה בימים א׳-ה׳ בשעות 09:00 עד 16:00

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

 "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" 
mlm@intelligence.org.il

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

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(12 גיליון 52, טבת תשע"ט, דצמבר 2018
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