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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
דבר העורכת

קוראים יקרים,
המודיעיניים  הניתוחים  כל  בסוף 
ניצב  רמאללה  ועל  עזה  על  והאקדמיים 
שש  או  עשרה  חמש  בן  פלסטיני  נער 
וברשתות.  בטלוויזיה  אותו  רואים  עשרה. 
רק צריך להתבונן בו – הוא מה שיש. הנער 
מפריח  אבנים,  מיידה  ומסכה,  קלצ'ניקוב  עם  מצטלם  העזתי 
עפיפונים או בקבוקי תבערה מול הגדר. הוא כבר עכשיו גיבור 
הג'האד  ובקורבנות. החמאס,  במרי  העולם  אלוף  עצמו.  בעיני 
וההנהגה העזתית מצפים ממנו להיות כזה, מגייסים את נעוריו 
סיסמת האחים  היא  הוא הפתרון"  "האסלאם  ואת תשוקותיו. 
האופציה  גם  היא  דרכם  שלוחתם(,  )והחמאס  המוסלמים 

המעוררת והמלהיבה לצעירים כמוהו. 
הנערים,  חבורת  הנער,  אחרות.  קצת  מרמאללה  התמונות 
זועמים על היהודים, על המתנחלים ועל הכיבוש. העלבון צורב 
את עיניהם, אבל על גבם הם נושאים ילקוטים של בית-ספר. 
הם חווים תסכולים כמו כל בני גילם בעולם ואולי יותר. כמה 
מהם יהיו רופאים ומהנדסים, עורכי דין או מורים? הרי גם אז 
משפחתם.  בעול  ונושאים  עלבונם  את  מכילים  יום,  קשי  יהיו 
מכאוב  תרבה  רק  שירכשו  ההשכלה  לזה.  גם  יגיעו  לא  רובם 
ותסכול. הזעם אצור בקרבם. הם לא אלופי העולם בשום דבר. 
היכן  גוברת  במהירות  קדימה  הגדול שרץ  בעולם  להם.  קשה 
הקשר  מה  המודרנית?  הלאומיות  להם  מציעה  מה  יתמקמו? 
בין מרץ הנעורים והתסכולים של גיל ההתבגרות לבין הרשות 
הפלסטינית ואבו מאזן הקשיש? בעיניי זאת תמונת המודיעין 
יגיע  אלה  נערים  עם  בפשטותה.  אם  גם  בהירותה,  במלוא 

העתיד, אך תמונתו מעורפלת. 
במצב  עסקה  במל"מ,  לאחרונה  שהתקיימה  מודיעין",  "בימת 
להסלמה.  הסדרה  בין  החמאס  בנושא:  והתמקדה  בעזה 
לנוכח  החמאס  משלטון  אכזבה  של  לתחושות  ברקע 
המצוקה הכלכלית בעזה, והתגברות המתח בינו לבין הרשות 
הפלסטינית ואבו מאזן, מנסה החמאס לתמרן בין מטרת העל 
ישראל  מול  מהידרדרות  החשש  לבין  ישראל(  )חיסול  שלו 
בעיתוי שאינו נוח לו. בגיליון זה תוכלו לקרוא בהרחבה גם על 
הפעילות העשירה במל"מ בתחומי ההנצחה, המורשת והחקר. 
העשירה  לפעילות  והצטרפו  שלנו  האינטרנט  לאתר  היכנסו 
באתר: ראו  ובטחון.  מודיעין  בענייני  מקיימים  שאנו   והמגוונת 

.www.intelligence.org.il
קריאה מהנה, יוכי ארליך

אזכרה ל"קדושי קהיר" במלאת 
64 שנים להעלאתם לגרדום

 15 כ-500 איש נכחו ביום שלישי, ט' בשבט תשע"ט, 
בינואר 2019, באזכרה השנתית לסא"ל ד"ר משה מרזוק 
ולסא"ל שמואל עזר שנתלו בקהיר בח' בשבט תשט"ו, 
31 בינואר 1955. לצד בני משפחה, חברים, נציגי צה"ל 
וחברי הנהלת הקרן להנצחת קדושי קהיר במל"מ, נכחו 
מר רוברט דסה, מאסירי "מבצע סוזאנה" ורעייתו, נציגי 
מדרשת  נציגי  הגולן,  שברמת  בנטור  השילוב  מדרשת 
'עין פרת' שבאלון, תלמידי בית הספר הריאלי בחיפה, 
אשר  שבגליל  הודיות  הנוער  בכפר  משטרה  מגמת  תלמידי  בחולון,  קוגל  ספר  בית 
'אוריה' באלון שבות,  שימשו גם משמר כבוד, נציגות האולפנה בכפר פינס ואולפנת 
ותלמידי בתי הספר הבאים בירושלים: בויאר, הימלפרב, הרטמן בנים, מכללת 'אורט', 
ישיבת בני עקיבא 'נתיב מאיר' ובית ספר פלך בנות. עוד הגיעה קבוצה גדולה של חברי 

'חוסן אופקים' ומקצת תלמידי האולפן לעולים שבבית העם בירושלים.

החללים,  חברי  עם  שיח  קבוצות  הקודמות  כבשנים  התנהלו  הטקסי  החלק  לאחר 
ורב-גונדר  וניצב  מרזוק,  משה  של  אחיו  מרזוק,  יוסף  ד"ר  דסה,  רוברט  עם  ובייחוד 
)בדימוס( לוי שאול, צעיר העצירים היהודים במצרים ב-1948 וחבר בהנהלת הקרן. אלו 

ריתקו את הצעירים שעה ארוכה בסיפוריהם ובתובנותיהם.
הביש",  כ"עסק  הישראלי  המודיעין  של  הימים  בדברי  זכור  אשר  סוזאנה",  "מבצע 
מכוננים  אירועים  היו  המדינה,  את  שהסעירה  הפוליטית  "הפרשה"  ובעקבותיו 
בתולדות מדינת ישראל, שסופם בהתנערות של הגורמים השונים מאחריות. היחידה 
יהודים חברי תנועת  גייסה במצרים קבוצה של צעירים   )131( המבצעית של אמ"ן 
וארה"ב.  בריטניה  של  במתקנים  נפץ  מטעני  להטמין  אותם  והנחתה  ציונית,  נוער 
הלאמת  לאחר  במצרים  צבאיים  כוחות  להשאיר  לבריטניה  לגרום  הייתה  המגמה 

ביולי  ב-23  המצרים  ידי  על  נתפסו  הרשת  חברי  סואץ.  המשך בעמוד 2תעלת 

האזכרה ל״קדושי קהיר״
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1954 )יום המהפכה( נוכח הפעלה רשלנית וללא סידורי מילוט. חברי 
הרשת הועמדו לדין במצרים בדצמבר 1954. אסירי "הפרשה" שוחררו 
מלחמת  לאחר  מצרים  עם  שבויים  חילופי  בעסקת   1968 בפברואר 

1967, והגיעו לישראל ב-12 בפברואר 1968.
בעקבות נפילת "הרשת" נתפס גם מאיר מקס בינט, לוחם הסתר שנשלח 
למצרים ע"י יחידה 131 בכיסוי של איש עסקים גרמני למשימת איסוף 
המצרי  בכלא  קשות  עונה  הוא  סוזאנה".  ל"מבצע  קשר  ללא  מודיעין 
למשפט,  לעמוד  צריך  שהיה  לפני  יום  חודשים.  מארבעה  יותר  במשך 
החליט   ,1954 בדצמבר  ה-21  חנוכה,  של  שני  נר  תשט"ו,  כסלו  בכ"ו 
הייתה  ורעייתו  גרמני  כאזרח  במצרים  שפעל  כיוון  בנפשו.  יד  לשלוח 
הגופה.  את  להוציא  לאפשר  נאלצו  המצרים  אנגלית,  אזרחות  בעלת 

אחרי כחמש שנים, בפברואר 1959, בינט הובא 
למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר 

הרצל בירושלים. 
יגור  בקיבוץ  התקיימה   2018 בדצמבר  ב-7 
ז"ל  בינט  מקס  מאיר  סא"ל  של  לזכרו  אזכרה 

במלאת 64 שנה למותו. 
מידע נוסף על "מבצע סוזאנה" ועל מקס בינט 

ניתן לקרוא באתרים הבאים: 
www.intelligence.org.il

 www.nidoneykahir.org.il

www.meirmaxbineth.org

נחם אילן

ד"ר שמעון )שמעלה( אביבי הלך לעולמו
ואוהב  צנוע  ואהוב,  יקר  איש 
)שמעלה(  שמעון  היה  ודעת  אדם 
 9 ביום שבת  אביבי, שהלך לעולמו 

בפברואר 2019. 
 ,1942 בשנת  בישראל  נולד  אביבי 
למיכל  לשרון,  אב  לחווה,  נשוי 
נכדים  עשר  לאחד  סב  וליאיר, 
היה  הוא  סבא.  בכפר  שהתגורר 
הממשלה,  ראש  משרד  מבכירי 
ושימש בשורה של תפקידים בהם תרם תרומה משמעותית לביטחון 

המדינה. 
לאומי,  לביטחון  המכללה  בוגר  המודיעין,  בחיל  קצין  היה  אביבי 

– אתר  )מל"מ(  דרך מוסמך, פעיל במרכז למורשת המודיעין  מורה 
הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין, חבר הוועד המנהל, ראש 
"מבט מל"מ"  וחבר מערכת הביטאון  ועדת קרנות ההנצחה במל"מ 
ואגרת המידע "רואים מל"מ". בעל תואר ד"ר מאוניברסיטת חיפה – 
החוג ללימודי ארץ-ישראל. עבודת הדוקטורט שלו עסקה במדיניות 
פרסם  הוא   .1967-1948 בשנים  הדרוזית  העדה  כלפי  הישראלית 
שלושה ספרים ומאמרים רבים העוסקים בעדה הדרוזית. ספרו 'טס 
נחושת' זכה בפרס ראש הממשלה לשנת 2008. היה מרצה בנושא 

הדרוזים ומדריך טיולים לכפרי הדרוזים.
הוא  מל"מ".  "רואים  המידע  אגרת  בהכנת  מלא  שותף  היה  אביבי   
סייע במלאכת העריכה וההגהה, ועשה זאת בהקפדה רבה ובמסירות 

יוצאת דופן. נזכור אותו ואת פועלו בגעגועים. יהי זכרו ברוך.

בימת מודיעין מס' 20: החמאס – בין הסדרה להסלמה

פרשיית מודיעין: על עבודת השב"כ ברצועת עזה 
עד שנת 1973 

 2018 בדצמבר  ה-28  שישי  ביום  התקיימה   20 מס'  מודיעין  בימת 
והתמקדה בנושא החמאס: בין הסדרה להסלמה. בתחילת האירוע הציג 
השב"כ  עבודת  את  שרטט  הוא  מודיעין.  פרשיית  שב"כ,  גמלאי  עירא, 
1973-1969 במהלכן שימש רכז. מאחר ש"על  ברצועת עזה בין השנים 
פני השטח" נראתה הרצועה שלווה, הוצבו בה כוחות צבא מועטים אשר 

התבססו בעיקר על יחידות מילואים. 
השב"כ כיסה את השטח באותן שנים באופן רופף יחסית. עירא עצמו 
הופקד על מחנה הפליטים ג'יבליה, והחל לפעול לגיוס מקורות לאיסוף 
מידע. לדבריו, באותה עת החלו חוליות טרור מזויינות להתארגן ולבצע 
אשר  כאלה  או  במקום,  עברו  אשר  ישראלים  כנגד  ברצועה  פיגועים 

הגיעו לשם לצורך קניות ועסקים. 

נקודת המפנה בהתייחסות הישראלית 
לרצועה הייתה הפיגוע בילדי משפחת 
ארויו ב-2 בינואר 1971. בני המשפחה 
ים,  נח"ל  באזור  מטיול  ברכב  חזרו 
וכאשר חלפו בעיר עזה השליך מחבל 
שני  את  והרג  רימון  הרכב  תוך  אל 
ה-7  בן  דניאל  ילדי המשפחה, מארק 
הפיגוע  בעקבות  ה-5.  בת  ואביגיל 
אלוף  הדרום,  פיקוד  מפקד  החליט 
כוחות  לרצועה  להזרים  שרון,  אריאל 

סדירים ללחימה בטרור. באותה עת הגביר גם השב"כ 

אביגיל ומארק דניאל ארויו ז״ל

שמעון )שמעלה( אביבי ז״ל
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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

את מאמציו כדי לחשוף את המחבלים. כבר אז החלו מחבלים להסתתר 
במנהרות תת קרקעיות. עירא סיפר על אירוע בו התקבל דיווח ממקור 
מהימן על כך ששלושה מחבלים בכירים הסתתרו מתחת לערימה של 
צואת תרנגולות בלול תרנגולות. עירא הזעיק כוח צבאי אשר כלל גם 
אנשי הנדסה. אלה נברו בערימת הצואה, אך לא מצאו דבר. לאחר שיחה 
ארוכה הצליח עירא לשכנע את האדם אשר שמר על הלול להצביע על 
מקום המסתור של המחבלים: כ-30 מטר מהלול, שם חפרו המחבלים 

מנהרה אשר ארכה עד מתחת ללול. 

עמדת החמאס ביחס לישראל - דוד חכם ציין כי ב-14 
בדצמבר 1987 הקימו אנשי השלוחה של האחים המוסלמים בעזה את 
תנועת החמאס. ישראל עודדה את הקמת הארגון כמשקל נגד לאש"ף 
היא  חמאס  של  העיקרית  המטרה  חכם,  לדברי  הכפרים.  ולאגודות 
להשתלט על הרשות הפלסטינית, ובהמשך גם על אש"פ, ובכך להפוך 
למנהיגת העם הפלסטיני כולו. להערכתו, אין כל שינוי בעמדות החמאס 
הציונית".  "הישות  של  לחיסולה  להביא  היא  ומטרתו  ישראל,  כלפי 
בעיתוי הנוכחי חמאס אינו מעוניין בהסלמה נרחבת מול ישראל היכולה 

לסכן את מעמדו בעזה.
לדבריו  אך  החמאס,  למטרות  באשר  חכם  עם  הסכים  סמיה  טוב  יום 
למרות  מולו.  בהתמודדות  ומגובשת  ברורה  אסטרטגיה  אין  לישראל 
שביצעה שלושה מבצעים נרחבים נגד החמאס בעזה, ישראל מתמודדת 
עתה עם מצב קשה יותר מבעבר. סמיה מציע לישראל ששה עקרונות 
"זכות   ; מוצק  יהודי  רוב  עם  לאומית  חד  מדינה  אסטרטגית:  לתכלית 
השיבה" אינה נתונה למו"מ; ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל לנצח; 
יהודה ושומרון ועזה הם מכלול אחד וכך יש לנהל המו"מ איתם; אין מקום 
לשני צבאות בין הירדן והים; ההסכם אשר עליו צריך לדון צריך להיות 
הסדר אזורי שיכלול פתרון לבעיה הפלסטינית. לדבריו בהתמודדות מול 
החמאס יש ליצור לחץ בינלאומי ולחץ כלכלי, ובמידת הצורך גם לנקוט 
בפעולה צבאית תקיפה. חכם טוען כי לדעתו המדיניות הישראלית מול 
עזה היא המדיניות הנכונה, ואין להעדיף אופציה צבאית, אלא למצות 

את המהלך להסדרה בתיווך מצרים.

סמיה: מול החמאס יש לפעול במקביל - למגר 
את כוחו בעזה ולחזק את הרשות הפלסטינית

סמיה הצביע על השינוי המשמעותי ביכולת הלחימה של חמאס: במבצע 
שעות,  שמונה  תוך  חלקים  לשלושה  הרצועה  בותרה  יצוקה"  "עופרת 
וחמאס היה חלש ולא מאורגן. במבצע "צוק איתן" ארך התמרון היבשתי 
כ-14 ימים וההתקדמות הייתה מועטה. כיום יו"ש ועזה הן שתי ישויות 
נפרדות, ולישראל חלק גדול בהיווצרותו של מצב זה. להערכתו, יציאת 
צה"ל מעזה תוך עזיבת ציר "פילדלפי" ופינוי הישובים באותה עת חיזקו 
את חמאס והביאו להשתלטותו על הרצועה ב-2006. הוא הזהיר כי אם 
החמאס לא ייבלם, הוא יתחיל להיאחז באזור חברון ולהשתלט אט אט 

על אזורים נוספים ביהודה ושומרון. 
סמיה ממליץ לפעול בשני צירים: למגר את חמאס בעזה ובמקביל לחזק 
את הרשות הפלסטינית. סמיה אינו מאמין בסיכויים להסדיר קו ספנות 
רציף  להקים  הפלסטינית  לרשות  לאפשר  ומציע  לעזה,  מקפריסין 

משמעותי  באופן  ולהגדיל  ישראל,  בפיקוח  באשדוד, 

האינתיפאדה הראשונה

טרור על הגדר בגבול עזה

בהמשך האירוע הנחה תא"ל )מיל'( אמנון סופרין פאנל שעסק בנושא 
החמאס בין הסדרה להסלמה. בפאנל השתתפו: אלוף )מיל'( ד"ר יום 
גבעתי, על אוגדת עזה, על אוגדה  טוב סמיה, אשר פיקד על חטיבת 
-1997 השנים  בין  הדרום  פיקוד  כמפקד  ושימש  הלבנון,  בגבול   91

כראש  רבות  שנים  במשך  שימש  אשר  חכם,  דוד  )מיל'(  אל"מ   ,2000
מחלקה ביחידת היועץ לענייני ערבים במנהל האזרחי בעזה, ובשנים 
האחרונות שימש בתפקיד זה במשרד הביטחון. חכם פרסם שני ספרים 

על החמאס בעזה. 

החמאס דבק בעמדתו החותרת 
 לחיסול ישראל אך אינו מעוניין 

כעת בהסלמה 
)"תנועת  חמאס  של  מצבו  את  בקצרה  סופרין  הציג  הפאנל  בפתח 
כיום מתגוררים ברצועה, לפי הערכות  ההתנגדות האסלאמית"( בעזה. 
החשמל  אספקת  טוב:  אינו  הכלכלי  המצב  איש.  מיליוני  כשני  שונות, 
מוגבלת לכארבע שעות ביום, איכות מי השתייה ירודה, שיעור האבטלה 
מייצרים  אלה  כל  ומחריפה.  הולכת  המצור  ותחושת  בכ-50%  נאמד 
בין  המתח  החמאס.  משלטון  ואכזבה  רוח  מורת  של  אווירה  למעשה 
כתוצאה  מועצם  והוא  גובר,  מאזן  ולאבו  הפלסטינית  לרשות  החמאס 
מניסיון החמאס להקים תשתיות טרור ביהודה ושומרון במאמץ לבסס 
לעצמו מאחז גם באזור זה. מול ישראל החמאס מתמרן: לצד "הפגנות 
כוח" בהפגנות על הגדר בימי שישי, הוא נזהר שלא לגרור את ישראל 
של  במקרה  יותר,  גבוהה  מוכנות  לרמת  להגיע  שיוכל  לפני  להסלמה 
ישראל  של  היכולת  בולטת  זאת,  לצד  ישראל.  עם  נוסף  צבאי  עימות 
לאתר ולהשמיד מנהרות הנתפסות בחמאס כנשק אסטרטגי. בתוך כך, 
לרסן  במאמץ  מצרים  עם  הפעולה  שיתוף  את  להעמיק  החמאס  פנה 
ולהביא להקלת הלחץ הכלכלי. בה בעת פנה החמאס גם  את ישראל 

לאיראן בציפייה לקבל סיוע כלכלי ותמיכה בבניין כוחו הצבאי. 
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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

את כמות הרישיונות לעבודה בישראל. 
הרצועה  על  הקיים  הביטחוני  בסגר  להמשיך  שנכון  חושב  חכם  דוד 
בשיתוף פעולה עם המצרים. בראייה לאחור אמר כי היו כשלים רבים 
במדיניות הישראלית מול חמאס, כמו: האישור הישראלי להקמת חמאס, 
וגירוש אנשי חמאס למרג' א-זהור בלבנון )1992( למשך שנה. במהלכה 
בידע  לרצועה שדרגו את החמאס  ולאחר ששבו  הושפעו מחיזבאללה 
להסדר  להגעה  ההזדמנויות  חלון  כי  מעריך  סמיה  טוב  יום  וביכולות. 
אי  השנייה.  האינתיפאדה  פרוץ  לאחר  נסגר  הפלסטינים  לבין  בינינו 

ניצולו והטעויות במדיניות הישראלית הובילו אותנו למצב הנוכחי. 

עזה – ״סיר לחץ מבעבע״ שעלול להתפוצץ אם 
לא נטפל בו נכון ובזמן

וילנאי, אשר בעבר שימש כמפקד  )מיל'( מתן  את הפאנל סיכם אלוף 
פיקוד הדרום וכסגן הרמטכ"ל, שר בממשלה ושגריר ישראל בסין. וילנאי 
הזהיר כי החמאס הוא האויב המסוכן ביותר העומד מולנו, אף כי האיום 
וחיזבאללה.  בסוריה  האיראנים  מול  בצפון,  נמצא  ביותר  המשמעותי 

השגת  להיות  צריכה  אשר  עזה  מול  ברורה  אסטרטגיה  לקבוע  עלינו 
צבאית  לפעול  עלינו  לחילופין  חמאס.  לבין  בינינו  טווח  ארוך  הסדר 
ולהכות בחמאס מכה קשה מאוד. ישראל איבדה את הרצון ואת הנכונות 
להילחם ולספוג אבדות בלחימה, ואם חפצי חיים אנחנו, עלינו להיות 
מוכנים לפעול בכוח. עזה היא "סיר לחץ מבעבע", ואם לא נדע לטפל בו 

נכון ובזמן, הוא עלול "להתפוצץ בפנינו".
 אמנון סופרין

על מורשת ומודיעין:

סדנה על המודיעין במלחמת ההתשה )1970-1967(

לוחמים בשיאו של מבצע "תרנגול 53" )29.12.69(, מהמבצעים 
הנועזים במלחמת ההתשה: חטיפת מכ"ם רוסי והבאתו לישראל

חיילים במלחמת ההתשה )צילום: דובר צה״ל(

התפרעויות פלסטינים בעזה )צילום: רויטרס(

במסגרת סדנאות מורשת המודיעין התקיים ב-11 בפברואר 2019 חלקה 
הראשון של הסדנה לציון 50 שנה למודיעין בתקופת מלחמת ההתשה. חלקה 
השני של הסדנה יתקיים ב-18 במרץ 2019. לאחר דברי פתיחה של תא"ל 
)מיל'( רוני כתרי ודברי ברכה של מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דודו צור, נסקרו 

היבטים שונים הקשורים במודיעין במלחמת ההתשה. 
0 פרופ' יואב גלבר – הציג סקירת רקע כללית על מלחמת ההתשה, מועד 

תחילתה במרץ 1969, והערכה כללית על מהלכיה ותוצאותיה.
0 תא"ל )דימ'( עמוס גלבוע – תיאר את מקומו של ראש אמ"ן באותה תקופה, 
ציין את מעמדו המיוחד בקרב מקבלי ההחלטות  הוא  יריב.  אלוף אהר'לה 
כניסת  כגון  במחקר  הקונסצפיות  של  ראשיתן  ואת  והמדיני,  הצבאי  בדרג 

הרוסים למעורבות ישירה או אי כניסתם.
 8200 – מי שהיה ראש המרכז הטכני ביחידה  )דימ'( אריה בנטוב  0 תא"ל 
)848( באותה עת תיאר את קפיצת הדרך הטכנולוגית והמודיעינית שעשתה 
ולמול הצבא המצרי, במטרה  למול האתגר הסובייטי  בעיקר  זאת  היחידה. 
לתת התרעה ולסייע במתן מטרות/יעדים לחיל האוויר, וללוות במודיעין את 

מבצעי צה"ל לסוגיהם. 

האתגר  על  הצביע   504 יחידה  על  שפיקד  מי   – זקס  ינאי  )דימ'(  אל"ם   0
שהציבה בפניהם ההערכות החדשה בסיני. הייתה התמודדות לא קלה עם 
תרומה  הייתה  התוצאה  המצרית.  בחזית  סוכנים  ולהפעיל  לגייס  היכולת 

מועטה לכוחות צה"ל במלחמה זו.
0 אל"ם )דימ'( מיכאל וינטרשטיין-גביש – מי שפיקד על יחידת המיפוי, תיאר 
את ההתמודדות של תחום המודיעין הגאו-חזותי במלחמת ההתשה. באותה 
כ"א לפענוח  ציוד,  אוויר,  מזג  רבות בהפקת המודיעין:  מגבלות  היו  תקופה 
)זמן על המטרה( להשלמת הפענוח,  בין הזמ"מ  ומשך הזמן הארוך שעבר 

וכמובן בעיית הדיווח.
0 אל"ם )דימ'( יואב )פישי( דייגי – מי שהיה קצין המחקר של זירת מצרים 
האוויר,  חיל  למבצעי  מודיעין  מתן  עם  על ההתמודדות  סיפר  האוויר  בחיל 
הרוסים  הנ"מ  טילי  מערך  מול  בעיקר  בהתמודדות  והמכשלות  הקשיים 
שהגיעו למצרים באותה עת. פישי הצביע על הקושי הנפשי שהיה בתדרוך 

טייסים לפעולות מבצעיות שבעקבותיהן לא חזרו ממשימתם...
0 אל"ם )מיל'( שלמה גואטה – מי שהיה ראש מחלקת מחקר במספן מודיעין 
בחיל הים, סקר את הקושי בהתמודדות מול האמל"ח הרוסי החדש שנכנס 
לזירה. למרות שחיל הים לא בא לידי ביטוי נרחב במלחמת ההתשה, עיקר 

אח"י  )הטבעת  המכות  משתי  להשתקם  היה  המאמצים 
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סיגינט  מסגרת  הקמת  זה  בכלל  "דקר"(,  הצוללת  של  והיעלמותה  אילת 
עצמאית לאבטחת כלי השיט, והקמת מדור למחקר טכני. בעיקר תרמו לקחי 

חיל הים להערכות המוצלחת שלו במלחמת יום הכיפורים. 
בחלקה השני של הסדנה שתתקיים במרץ יוצגו תחומי ההערכות המודיעינית 
של מודיעין השדה, הפיקודים והמבצעים המיוחדים, והערכות השב"כ והזירה 
בני  )מיל'(  אל"מ  יביאו  זו  מלחמה  על  ההערכות  סיכומי  את  הפלסטינית. 

מיכלסון ואלוף )מיל'( יעקב עמידרור.
סייעו בארגון הכנס אל"מ )דימ'( נעם שפירא ואל"מ )מיל'( בני מיכלסון.

נעם שפירא

הקרן להנצחת ד"ר אל"מ יעקב ברנדיס ז"ל:

איכות המודיעין הטכנולוגי ותרומתו
ב-15 בינואר 2019 נערך במל"מ, זו השנה השלישית, אירוע חלוקת מלגות 
לסטודנטים מצטיינים יוצאי קהילת המודיעין בצה"ל, מטעם הקרן להנצחת 
ד"ר אל"מ יעקב ברנדיס ז"ל שנפטר בינואר 2016 בהיותו בן 65. הקרן הוקמה 
ראש  בעבר  קופרווסר,  יוסי  )מיל'(  תא"ל  עומד  ובראשה  המשפחה,  ידי  על 
חטיבת המחקר באמ"ן, וחברים בהנהלתה רעייתו של יעקב, פרופסור רחל 
ברנדיס, שמעון רומח בעבר בכיר בשב"כ ונציב כבאות והצלה, ד"ר יעקב עשני 

ואל"מ )מיל'( פסח מלובני. 
האירוע נפתח בדברי ברכה של מנכ"ל המל"מ, תא"ל )מיל'( דודו צור, שעמד 
על היכרותו עם ברנדיס והזירה הטכנולוגית בראשה עמד, והציג את עשיית 
המל"מ בתחומים השונים, ובדגש על הנצחת אנשי קהילת המודיעין. רעייתו 
של ברנדיס הציגה פרקים מחייו של יעקב, שעיצבו את אישיותו המיוחדת 
ועמדו בבסיס עשייתו ותרומתו למען ביטחון המדינה. הוצגו סרטונים בהם 
המפרץ  מלחמת  בתקופת  ובמיוחד  בצבא,  ודרכו  עצמו  על  ברנדיס  סיפר 
הראשונה, במהלכה היה חשש שעיראק תתקוף את ישראל בנשק כימי. כמו 
כן, הוקרנו דברים שנשאו לזכרו מי שכיהנו כראשי חטיבת המחקר באמ"ן, 
עמידרור  יעקב  האלופים  הטכנולוגית,  הזירה  ראש  היה  שברנדיס  בעת 
ועמוס גלעד. ראש הזירה הטכנולוגית היום אל"מ נ', הצביע על מורשתו של 
ברנדיס כמופת למחויבות הזירה למקצועיות, ולחשיבות של עמידה על דעתך 
המקצועית בעיני קציני המחקר בזירה. תרומתו הייחודית של ברנדיס לאיכות 
עמד  הוא  שגם  מלובני,  פסח  ע"י  הודגשה  ולמעמדו  הטכנולוגי  המודיעין 
בראש הזירה הטכנולוגית בשעתו. פרופ' ערן סגל, ממכון וייצמן, נשא הרצאה 

מדעית מרתקת בנושא "החיידקים 
בריאות  על  והשפעתם  שבתוכנו 
ומחלה", שהבהירה עד כמה מבנה 
בגופנו משפיע לא רק  החיידקים 
סוג  על  גם  אלא  בריאותנו  על 

התזונה המתאים לכל אדם. 
נערך  הערב  של  השני  בחלק 
לזוכים.  המלגות  חלוקת  טקס 
בדבריו  ציין  קופרווסר,  הקרן  יו"ר 
המועמדים,  בחירת  אופן  את 
הנדרשים לענות על רף גבוה של 

)שניים  לזוכים  והצטיינות בלימודיהם. גם השנה חולקו שש מלגות  ציונים 
מהזוכים לא יכלו להשתתף באירוע ויקבלו את המלגות בנפרד(. סגן )מיל'( 
אלעד נשא דברים בשם הזוכים, והדגיש על סמך לימודי הפסיכולוגיה שלו 
ומורשת ישראל, את הקשר הסימביוטי בין נתינה לקבלה. מלבד בני משפחתו 
של יעקב כלל הקהל את ידידיו ומוקירי זכרו מתקופות שונות בחייו, ובכלל 
זה מתקופת שירותו בצה"ל, וכן את הזוכים ובני משפחותיהם. את האירוע 
הנחתה כבפעמים הקודמות, סא"ל )מיל'( אסנת ניר, שעבדה עם יעקב שנים 
ידי הזמרת  ונגינה על  והוא לווה בקטעי שירה  ארוכות בזירה הטכנולוגית, 

מורן מייזלס.
פסח מלובני

עזר מודיעין דיגיטלי )עמו"ד( הוא מכשיר טאבלט אשר סופק לאחרונה עמו״ד לפני המחנה*
לכל קצין במודיעין השדה במגמה להנגיש את המידע הרלבנטי מגורמי 
כי  קמנ"ר,  מדגישים במפקדת  זה  באמצעות מכשיר  המודיעין השונים. 
השתפרה מאוד אספקת המידע לכוחות הלוחמים. מכשיר זה וחליפה 
)וסט( ייעודית, המאפשרת גם לשים מפות על הירך ועל הגב, שיפרו את 

היכולות הטכניות של הקמ"ן.
450 קציני המודיעין במערך השדה מהחרמון עד אילת  כנס מקיף של 
נערך בסוף ינואר בהיכל צה"ל בגלילות. ראש אמ"ן, אלוף תמיר היימן, 
הדגיש בפורום זה את החשיבות שהוא מייחס להבאת המידע החיוני עד 

לדרג הקצה הלוחם. 
*מתוך תוכנית גל"צ "שטח אש" 31.1.2019

אפרים לפיד

המפקדים במלחמת ההתשה

ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ
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עמותת 'שובל' 
0 הפעילות התרבותית והחברתית של "שובל" ממשיכה, 
ובמסגרת פעילות זו ניתן לציין את הקרנת טרום הבכורה של 
הסרט "טעימה מהחיים", סרט איטלקי המדבר על צעיר הלוקה 
בתסמונת "אספגר". לפני הקרנת הסרט שמעו הנוכחים גם את 
הרצאתו של צעיר ישראלי הלוקה בתסמונת זו. יש להוסיף לכך את הקרנת 
שהיו  הגמלאים  לנכדי  שנועד  סרט  האינטרנט",  את  שובר  "ראלף  הסרט 

בחופשת חנוכה. באירוע הוגש כיבוד מותאם לגדולים ולקטנים.
0 הגמלאים הבוגרים נהנו מהרצאתו של ד"ר יובל דרור בנושא "מה יהיה 
כאן?" הצצה לשנת 2040. עיקרה של ההרצאה במהפך שחל בעשור האחרון, 
מהפך שהופך לאילוץ עבור העובדים, לנוכח העובדה שבמקום עבודת העובד 

האנושי ייכנסו פיתוחים טכנולוגיים, מכוניות ורובוטים.
0 נמשכו הסיורים הגיאוגרפיים שכללו סיור מורשת בירושלים וסיור של 

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת ש.מ. 2
0 נפתחה ההרשמה למחזור החמישי של המיזם החברתי 
של ש.מ 2. במסגרתו תתקיימנה במהלך ששת החודשים הבאים 
סדנאות, מפגשים עם יזמי הייטק ותומכי יזמות, בוגרי המחזורים 

הקודמים ופעילויות להכרת התחום והקידום המקצועי בנושא. 
 www.thesocialprogram.co.il פרטים נוספים באתר

היחידה  חיילי  עם  כנען  דודו  עו"ד  נפגש  המורשת  פעילות  במסגרת   0

"שלום" בעמק בית שאן. באירוע חגיגי שנערך בגני התערוכה נפרד המשרד 
מעובדים שפרשו לגמלאות במהלך שנת 2018. בנוסף לעובדים ולבני/בנות 
זוג, יכלו הפורשים להזמין גם את הוריהם. האירוע כלל ארוחת ערב, ברכות 
של ראש הארגון ומנהלי הפורשים, והופעה של הזמרת נורית גלרון. כל עובד 

קיבל שי. 
0 בתחילת ינואר 2019 נערך המפגש השנתי של עמותת "גחלת" )יוצאי 
היחידה לאבטחת אישים(. במסגרת המפגש ניתנה הרצאה של אבי דיכטר 

יו"ר ועדת החוץ והביטחון.
דרום,  מרחב  גמלאי  של  חברתי  מפגש  התקיים   2019 בינואר  ב-10   0
במסגרתו צפו הגמלאים בהצגה של תיאטרון "פסיק", "הרופא בעל כורחו" 

של מולייר. 
0 בט"ו בשבט התקיים יריד לכבוד החג שכלל דוכני פיצוחים ופירות יבשים.
יהודה

ושיתף אותם בחווייתו, כמי שהיה מב"ר במעוז "פורקן" על גדות 
באותה  נשלח  הוא  הכיפורים.  יום  מלחמת  ערב  סואץ  תעלת 
תקופה מהבסיס המרחבי של היחידה בסיני בסיס "בבל" לחזק 
כנען  דודו  והאוגדה.  המעוזים  קו  לטובת  מהאזנה  המודיעין  את 
יחד עם לוחמי החטיבה הירושלמית שישבו בקו המעוז הצליחו להיחלץ תוך 
סיפורו  המזרחי של התעלה.  בצד  כבר  הכוחות המצרים שישבו  בין  מעבר 

משלב את השותפות שהייתה בין חייל המודיעין ללוחמי החטיבה. 
 נעם שפירא

עמותת בוגרי 9900 )מערך המודיעין הגאו-חזותי באמ"ן(
זה עתה סיכמנו את שנת 2018, שנת הפעילות הרשמית הראשונה של   0
העמותה, עם אלפי חברים בעמותה ואירועים ומיטאפים* בנושאים שונים – 
ביניהם גם אירועים מעולמות הסטארט-אפ, היזמות והון סיכון, טכנולוגיות 
מבוססות מיקום וצילום ואף בסוגיות חברתיות. יו"ר העמותה הוא תא"ל )מיל'( 
אלי פולק והמנכ"ל הוא אל"מ )מיל'( יוסי אדלר. זאת, לצד צוות מתנדבים גדול 

תחת ניהולה של בוגרת המערך שיר אגסי.
9900, שסיפרו על  יזמים בוגרי  פתחנו את שנת 2019 במפגש עם   0
גיוס הכסף הראשון שלהם לסטארט-אפ, ואנו ממשיכים להגדיל את קהילת 
הסטארט-אפים של בוגרינו הכוללת כבר עשרות סטארט-אפים בתחומים 

שונים ובשלבים שונים.
0 שיתוף פעולה עם תוכנית "רואים רחוק" - תוכנית חדשנית זו מכשירה 
בוגריה  האזרחי.  ובשוק  בצה"ל  האוטיסטי  הספקטרום  על  בוגרים  ומלווה 
פועלים במקצועות נדרשים שבהם מאפייני הספקטרום מהווים יתרון. התוכנית 

ע"י  במשותף  מופעלת  והיא   2013 בשנת  הוקמה 
"מעבר לאופק" )חל"צ( ו"הקריה האקדמית אונו". 
קורס ההכשרה הראשון, שנפתח במסגרת התכנית 
בשיתוף עם יחידה 9900, הוא קורס פענוח תצלומי 
והיא  התוכנית  התרחבה  בהמשך  ולוויין.  אויר 
התוכנית  ומשתתפי  נוספים,  למקצועות  מכשירה 
משרתים ביחידות שונות בחמ"ן, בחיל אוויר בחיל 
התקשוב.  ובחיל  )טנ"א(  והאחזקה  הטכנולוגיה 

עמותת בוגרי 9900 יוצאת בשותפות עם תוכנית "רואים רחוק" במטרה לקיים 
שיתוף פעולה הדדי ורואה בתוכנית, בבוגריה ובצוות שלה חלק בלתי נפרד 
ממנה ומחזון העמותה. אנו מאמינים ובטוחים שדרך משותפת זו תהווה אבן 
יסוד בכל עשייתנו - יחד ובנפרד ותתרום תרומה גדולה לבוגרים, לתעשייה, 

למשק ולחברה הישראלית.
 ,Forbes( 0 אנחנו ממשיכים להופיע בכתבות במגזינים מובילים בינלאומיים
בהייטק  מובילים  בוגריה  אשר  כיחידה   )Financial Times, Economist

עיבוד  הממוחשבת,  הראייה  בתחומי  הישראלי 
תמונה, AR/VR ובכל הטכנולוגיות שקשורות בכך. 
0 מידע נוסף על העמותה ופעילותה ראו באתר 

www.9900.org.il האינטרנט
 שיר אגסי

*מיטאפים - מפגשים לא רשמיים המתקיימים גם 
ברשתות חברתיות בין בעלי עניין המבקשים לייצר 

שיח מקדם בנושאים טכנולוגיים, חברתיים ועוד. 
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בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

אירועי חודש פברואר
פברואר 1960: "פרשת רותם" | הכשל המודיעיני הראשון בזיכרון הקיבוצי 
להתרעה בזמן על מתקפת פתע. הצבא המצרי הכניס לסיני כוחות גדולים, 
עם  הגבול  בקרבת  שנפרסו  משוריינת,  ודיביזיה  חי"ר  דיביזיות  שתי  כולל 
ישראל, בלי שניתנה על כך התרעה. רק ב-24 בפברואר 1960 הבין המודיעין 
את המצב ודיווח על כך למטכ"ל. "נתפסנו עם המכנסיים למטה" כתב ראש 
אג"מ אז, אלוף יצחק רבין. אלפי חיילי מילואים גויסו )כוננות "רותם"(, כמעט 
שפרצה מלחמה והרמטכ"ל חיים לסקוב איבד את האמון בראש אמ"ן, חיים 
מערך  הקמת   – הלקח  המתיחות.  שבועות שככה  מספר  לאחר  רק  הרצוג. 

התרעה סיגינטי.
חבר  כי  חשף  השב"כ   | איראני  מרגל  חשיפת   :1996 בפברואר   1
המועצה הלאומית הפלסטינית, ד"ר מוחמד סלאמה, הינו מרגל איראני. הוא 

נידון למאסר בבית המשפט.
2 בפברואר 1974: פרשת לילהאמר | בית המשפט באוסלו גזר עונשי 
מאסר של שנה עד חמש שנים על חמישה מאנשי המוסד, שהיו מעורבים 
בחיסול שגוי בעיר לילהאמר בנורבגיה ביולי 1973. המבצע נועד לחסל את 

מנהיגי "ספטמבר השחור", שרצחו את הספורטאים הישראלים במינכן.
השב"כ חשף   | 4 בפברואר 1991: חשיפת מרגלים לטובת עיראק 
מלחמת  במהלך  עיראק  לטובת  בריגול  שנחשדה  ערבים-ישראלים  קבוצת 

המפרץ הראשונה, ובכלל זה צילום אתרי פגיעות טילים ואתרים ביטחוניים.

אירועי חודש מרץ
במרץ  ה-5-4  ליל 
 | "שלדג"  מבצע   :1964
תרגול  מבצעי  משני  אחד 
בעומק  מטכ"ל  סיירת  של 
מבצע  לקראת  מצרים 
לטובת  שנערך  "שרקרק" 
שיפור יכולת ההתרעה של 
צה"ל. המבצע כלל הנחתת 

כוח לוחמים בפיקוד אהוד ברק במסוק לצורך איסוף מידע מודיעיני. הכוח 
הוחזר לארץ בתום המבצע. 

ליל ה-6-5 במרץ 1975: הפריצה למלון 'סבוי' בתל אביב | אל"מ 
מטכ"ל,  סירת  לוחם  דוד,  בן  ואיתמר  יאירי  עוזי 
במהלך  נוספים  ישראלים  תשעה  לצד  נהרגו 
פעולת סיירת מטכ"ל לחילוץ בני הערובה במלון 
על  השתלטו  פת"ח  חוליית  חברי  שמונה  סבוי. 
פיגוע  לביצוע  הים  בדרך  שהגיעו  לאחר  המלון 
נקמה בתגובה על מבצע "אביב נעורים". המחבלים 
לא  ישראל  אם  הערובה  בני  את  להרוג  איימו 

תשחרר מחבלים. 

במבצע  המודיעין   :1949 במרץ   10-6
בכל  האחרון  הגדול  המבצע   | "עובדה" 
המודיעין  קצין  העצמאות.  מלחמת  מבצעי 
את  הוביל  ורמל,  זרובבל  הדרום,  חזית  של 
על  המשמעותי, שהתבסס  המודיעיני  המאמץ 
לאורך  יכולות  ושיפר  לקחים  הפקת  תהליך 
האיסוף  בשלב  הן  בלט  הדבר  המלחמה.  כל 
המקדים והן תוך כדי המבצע במהלכו נעשה שימוש בהאזנה, בסיורים 

אוויריים ועוד. 
במצרים   :1965 במרץ   7
נעצר זאב גור אריה הידוע 
"מרגל  לוץ,  כוולפגנג  יותר 
על  ו"האיש  השמפניה" 
לוץ נשלח בראשית  הסוס" | 
ע"י  למצרים  השישים  שנות 
אמ"ן,  של  המבצעית  היחידה 
עסקים  איש  בכיסוי  פעל 
גרמני בעל עבר נאצי, והצליח 
השלטון  לצמרת  להגיע 
המצרית ולאסוף מידע מגוון. 
מעונש  נחלצו  ורעייתו  הוא 
עולם,  למאסר  נידונו  מוות, 
יחד   1968 בראשית  ושוחררו 

עם ארבעה אסירי "עסק הביש", האחרונים שנותרו במצרים.
המוסד  ראש   :1963 במרץ   25
החזק  האיש   | התפטר  הראל  איסר 
במערכת הביטחון נאלץ לוותר על כסאו 
עם  היחסים  במערכת  הידרדרות  עקב 
גוריון,  בן  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
לגישור  ניתנים  היו  שלא  דעות  וחילוקי 
הנשקף  האיום  להערכת  הקשור  בכל 
הגרמניים  המדענים  מפרויקט  לישראל 
במצרים. מאיר עמית, שחלק על עמדותיו 

במקביל להמשך  להחליפו  מונה  הראל,  של 
מונה  יריב  כהונתו כראש אמ"ן, עד שאהרון 

לראש אמ"ן. 
נעצר  בר  ישראל   :1960 במרץ   31
באשמת ריגול לטובת רוסיה  | ישראל 
בר, היסטוריון צבאי בכיר במערכת הביטחון, 
ריגול  באשמת  הביטחון  שירותי  ע"י  נעצר 

לטובת ברית המועצות. עוזי יאירי

איסר הראל

זרובבל ורמל

וולפגנג לוץ

)IAF( מהסוג שהשתתף במבצע S-58 מסוק סיקורסקי

ישראל בר
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המרכז למורשת המודיעין )מל״מ( | אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

ענבר עטיה הי"ד
4.3.1996 - 3.7.1973

ענבר נרצחה בפיגוע טרור בדיזנגוף סנטר 
תל אביב, בערב פורים תשנ"ו )מרס 1996( 

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

עטיה, נולדה וגדלה ברמת אפעל, אחות 
לאורית ולאסף. 

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

השנים 1993-1991. 
בשנה האחרונה לחייה למדה כסטודנטית 

באוניברסיטת תל אביב.

התכנסות וכיבוד קל החל מ-19:30 | תחילת האירוע: 20:00
: ת י נ כ ו ת ב

פתיחה
 טקס חלוקת מלגות לזוכים

מרצה אורחת: כבוד השופטת אסתר חיות, נשיאת בית 
המשפט העליון

תוכנית אומנותית
דברים לזכרה

ה נ מ ז ה
 טקס הענקת מלגות עידוד

על שם ענבר עטיה הי"ד לשנת 2019
 המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(

אתר הנצחה הממלכתי לחללי הקהילה

 האירוע יתקיים ביום שני, 25.3.2019,
 י״ח אדר ב' תשע"ט, בשעה 20:00,

 באולם קלצ'קין, מוזיאון ארץ ישראל,
רמת אביב, רח' חיים לבנון 2 תל אביב

הזמנה לתערוכה בתרבותא

אנשים ונופים... ראיתי גם ראיתי
תערוכתו של הצייר

איציק ברזילי
אוצר התערוכה: יוסי מזרחי

 פתיחה חגיגית ביום שני, 4 בפברואר 2019, 
 בשעה 19:30, במעמד ראש מועצת אורנית 

מר ניר ברטל. 

תרבותא - היכל התרבות אורנית, רחוב מבוא 
אורנית, טל׳ 03-6709080, פתוח בימים א׳-ה׳.

הקהל מוזמן - הכניסה חופשית

ראיתי גם ראיתי...ונופים אנשים 
תערוכתו של הצייר

איציק ברזילי
אוצר התערוכה

יוסי מזרחי
פתיחה חגיגית ביום שני

19:30שעה 2019פברואר 4

מראורניתראש מועצת במעמד

ברטלניר 

הכניסה חופשית–הקהל מוזמן 

ראיתי גם ראיתי...ונופים אנשים 
תערוכתו של הצייר

איציק ברזילי
אוצר התערוכה

יוסי מזרחי
פתיחה חגיגית ביום שני

19:30שעה 2019פברואר 4

מראורניתראש מועצת במעמד

ברטלניר 

הכניסה חופשית–הקהל מוזמן 

www.keren-inbar.org.il
E-Mail: inbarfund@gmail.com 2 5 . 3 . 2 0 1 9
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תודתנו 
תודתנו: לשיר אגסי, ליוסי אדלר, לנחם אילן, לדב הופמן, ליהודה 
ב', ליובל חלמיש, לפסח מלובני, לאפרים לפיד, לגדעון מיטשניק, 
לאמנון סופרין, לרקפת פאר, לרפי קיטרון, למיטל שטדלר, 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 ראשון 24 בפברואר 2019, התכנסות: 18:30  0

"מועדון 'חבצלת' - איראן במהפכה וקשרינו    
עם הכורדים

מרצה: אליעזר )גייזי( צפריר  
יום שלישי 5 במרץ 2019, התכנסות: 18:30  0

מועדון 'חבצלת' - הרצאה של מפקדת המעבדה   
לזיהוי פלילי במשטרת ישראל- המז"פ

מרצה: תת ניצב מרים עזורי  
יום שישי 8 במרץ 2019 התכנסות: 08:00.   0 

תחילת אירוע ב-09:00
"בימת מודיעין" - השלכות יציאת הכוחות   

האמריקאים מסוריה
משתתפים: ד"ר כרמית ולנסי, חוקרת במכון למחקרי   

ביטחון לאומי )INSS(, ובחטיבת המחקר באמ"ן, מר יעקב 
)יאשה( קדמי, לשעבר ראש ״נתיב״, ומר יוסי מנשרוף חוקר 
במרכז עזרי לחקר איראן ומרצה באוניברסיטת חיפה. מנחה 

תא"ל )מיל'( אמנון סופרין. 
יום שישי 14 באפריל 2019  0

מרוץ לכיש לזכרו של אמיר מימוני ז"ל,    
איש השב"כ שנפל במלך פעילות מבצעית בעזה

המרוץ יוזנק ממושב זוהר ב-14 באפריל 2019. הרשמה   
www.realtiming.co.il/site/819 :ופרטים מלאים בקישור

*להרשמה ולמעקב אחר מועדי האירועים יש להתקשר לרחלי 
בטלפונים 03-5497019 ו-03-5491306 שלוחה 0. וכן באתר האינטרנט 

www.intelligence.org.il :של המל"מ

ת ו ח פ א ' צ
0 לאל"מ דורון יאיר - שהתמנה לתפקיד בכיר באגף 

התקשוב במשטרה בדרגת תת ניצב. סיים לאחרונה תפקידו 
כמפקד בה"ד 15. 

0 לאל"מ )מיל'( פסח מלובני - שזכה בפרס ע"ש סא"ל 
מאיר ורחל צ'צ'יק ז"ל למחקרים בביטחון ישראל לשנת 2018 
שניתן לו ע"י המכון למחקרים בטחון לאומי )INSS( על ספרו 

"דגל אדום מעל המזרח התיכון". הספר עוסק במעורבות 
הסובייטית במזרח התיכון. 

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

המל"מ מפתח את הקשר עם 
האגודה הבינלאומית של 

ההיסטוריונים של המודיעין 
אנה אבלמן מנהלת 

האגודה הבינלאומית 
להיסטוריונים של 

המודיעין )IIHA( ביקרה 
במל"מ במסגרת הידוק 

הקשר עם האגודה 
העולמית. 

הכנס הבינלאומי השנה 
יתקיים במאי בגרמניה. 

:IIHA-פרטים באתר האינטרנט של ה 
http://intelligence-history.org

בגיליון נוסף של "מבט מל"מ" 
תוכלו לקרוא על הנושאים הבאים:
המהפכה הדיגיטלית מציבה סכנות חדשות לדמוקרטיה, 
מלחמת ההתשה העניקה דחיפה למחקר מודיעין השטח, 
וגם מלחמת האזרחים בספרד הייתה כולה קרב מודיעיני.

 IIHA-אפרים לפיד עם אנה אבלמן מנהלת ה
בביקור במל"מ

SAVE THE DATE
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