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"דור הולך ודור בא" – 
הנהלה חדשה למל"מ 

המל"מ  עמותת  למוסדות  בבחירות  המצביעים  קולות  נספרו   2012 באוקטובר  ב-25 
והנהלה חדשה נבחרה למל"מ. הועד המנהל החדש יקיים את התכנסותו הראשונה ביום 

שני, 17 בדצמבר 2012. 
ליו"ר העמותה נבחר תא"ל )מיל'( ד"ר צבי שטאובר, בעבר קצין 
שגריר  באג"ת,  אסטרטגי  לתכנון  האגף  ראש  בכיר,  מודיעין 
ישראל בבריטניה, סגן נשיא אוניברסיטת בן-גוריון וראש המכון 
חברי  אביב.  תל  באוניברסיטת   )INSS( לאומי  בטחון  למחקרי 
שמעון,  אביבי  הם:  בחירתם(  סדר  )לפי  שנבחרו  המנהל  הועד 
יוכי, ליבנה אריה )ליבו(, מלכא רפי, גלזר  מרחב ראובן, ארליך 
איתן, ברכוז עודד, שרף ארל'ה, הראל חנה, פרידמן יהודה, חביב 
עודד, אזולאי אבנר, ברק )בלכר( יהודה, סופרין אמנון, חלמיש 

יובל, מצרי )בן עמי( רותי, די גופר יהושע )שוקי(, בארי אלי, צילה נוימן, מיכלסון בני.
השכולות  המשפחות  נציגי 
הם:  שנבחרו  המנהל  לוועד 
גרינברג אלי, מן חגי,  בר לאה, 
עדה.  גולן  ושחם  שדות סטלה 
נבחרו:  ביקורת  ועדת  לחברי 
יוסי,  לבקוב  )יו"ר(,  אשר  דקל 
ושחף  רמות אהוד  יהושע,  צור 
הצלחה  נאחל  )שפי(.  דוד 
לחברים הנבחרים ונודה לבעלי התפקידים היוצאים, לחברי ועדת הבחירות, עופר לונברג 
וכהן-אביעד איה, לרקפת פאר, אשר שמשה  גיורא מעוז  גרוס,  רותי  )יו"ר(, נעם שפירא, 
רכזת הועדה, לעו"ד דן טוניק ששימש בתפקיד היועץ המשפטי ולהנהלת המל"מ והמנכ"ל 

תא"ל )מיל'( דוד צור שניצחו בהצלחה על תהליך הבחירות כולו. 

דבר העורכת
הועד  יתכנס  אלה  בימים 
על  שנבחר  החדש  המנהל 
לישיבתו  העמותה  חברי  ידי 
המנהל  הועד  ראש  הראשונה. 
הנבחר הוא תא"ל )מיל'( ד"ר צבי 
שטאובר ועימו 15 חברים חדשים 
נתונים  נשים!   4 לראשונה  בהם,   )20 )מתוך 
העמותה  חברי  מצד  ציפייה  מבטאים  אלה 
פעילה  ולשותפות  להתרעננות  להתחדשות, 
והמורשת  ההנצחה  ערכי  והנחלת  בעשייה 
לחברי  הצלחה  נאחל  המודיעין.  קהילת  של 
ההנהלה החדשים ונברך בתודה את חברי הועד 
היוצא  היו"ר  המנהל שסיימו כהונתם, בראשם 

מר אפרים הלוי. 
מל"מ" משתף  "רואים  של   2012 דצמבר  גיליון 
המרכז  של  הפעילות  בתחומי  הקוראים  את 
לאחר  הסקירה,  בפתח  השונות.  והעמותות 
הדיווח על תוצאות הבחירות – דיווח על הרצאתו 
במל"מ של ראש חטיבת המחקר באמ"ן, תא"ל 
'מועדון  במסגרת   2012 באוקטובר  ברון  איתי 
חבצלת'. הרח"ט הציג את מאפייני המצב בזירה 
המזרח תיכונית וקבע כי המאבק על דמותו של 
האזור נתון בעיצומו והוא טומן בחובו סיכונים 

רבים ופוטנציאל נפיצות גבוהה. 
ובינתיים, לאחר שמונה ימים של מבצע "עמוד 
רבים  זכה לשבחים  המודיעין  אגף  בעזה,  ענן" 
מטרות  בנק   - בראשם  המבצע,  הישגי  על 
איכותי שנבנה לאורך השנים האחרונות ושימש 
לתקיפת מטרות איכות מהאוויר, היבשה והים, 

בסיוע פיקוד דרום והשב"כ.
באו"ם  התקבלה  דל.  רגע  אין  התיכון  ובמזרח 
מעמד  הפלסטינית  לרשות  להעניק  החלטה 
והלחץ  מדממת  סוריה  משקיפה,  מדינה  של 
על משטרו של אסד גובר,  ובמצרים נמשכות 
המזרח  שעובר  הטלטלה  עוצמת  ההפגנות. 
עודנה  הערבי"  "האביב  פרוץ  מאז  התיכון 

בעיצומה והיא תמשך כנראה עוד זמן רב.
פעילים  שותפים  להיות  לכם  קוראים  אנו 
במל"מ. עדכנו את כתובות הדואר האלקטרוני 

שלכם ושלחו לנו הצעות והתייחסויות. 
יוכי ארליך

ועדת הבחירות בעבודתה

מחבקים את המשפחות 
השכולות בחנוכה 

השכולות  למשפחות  המסורתי  חנוכה  אירוע 
ייערך ביום רביעי, ד' חנוכה, כח' בכסלו תשע"ג, 

12.12.2012, החל משעה 13:00 ועד 17:30.
הצורך,  במידת  לאירוע,  תחבורה 

רקפת  העמותה  מזכירת  עם  תתואם 
,115ֿ שלוחה   ,03-5497019  בטלפון 
mlm@intelligence.org.il :ובדוא"ל

mailto:newsmlm@intelligence.org.il
mailto:newsmlm@intelligence.org.il
http://www.intelligence.org.il
mailto:mlm%40intelligence.org.il?subject=


CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

newsmlm@intelligence.org.il דוא"ל:    03-5497731  : פקס'  ,03-5497019  : טל'   47143 השרון  רמת   3555 ת"ד   | ההנצחה  אתר   | )מל"מ(  המודיעין  למורשת  המרכז 

' ת ל צ ב ח ן  ו ד ע ו מ '

ראש חטיבת המחקר באמ"ן: סיכונים בעלי 
פוטנציאל לנפיצות גבוהה 

ראש חטיבת המחקר באמ"ן, תא"ל איתי ברון הציג )ב- 16 באוקטובר 2012( בפני חברי 'מועדון חבצלת' 
אלה  מערכות  לדבריו,  והאופרטיבית.  האזורית  הבינלאומית,  במערכת  בזירה:  המצב  מאפייני  את  במל"מ 
נתונות כל אחת בפני עצמה במצב של שינויים מהותיים הטומנים בחובם סיכונים בעלי פוטנציאל נפיצות 

גבוהה.
הזירה הבינלאומית - השפעתה על המזרח התיכון תהיה מוגבלת משום העדפתה להכיל את המשברים 
אמנם  שארה"ב  העובדה  הגלובלי,  הכלכלי  למשבר  ברקע:  זאת  בהן.  התערבות  פני  על  התיכון  במזרח 
נותרה מעצמת העל החזקה, אך הדומיננטיות שלה נסדקת לנוכח יריבותיה בזירה רוסיה וסין, התחזקות 
כוחות בינלאומיים נוספים ועליית משקלן של ישויות לא מדינתיות כשחקניות מרכזיות במערכת היחסים 

הבינלאומיים, כולל תפקידן של ענקיות התקשורת. 
רבים  סיכונים  בחובו  טומן  והוא  בעיצומו,  התיכון  המזרח  של  דמותו  על  המאבק   – האזורית  הזירה 
ומאיימת. התופעה המרכזית היא עליית האסלאם הפוליטי במרחב האזורי. נשיא מצרים  ונפיצות גבוהה 
מורסי מבקש להתאים את המודל של ארדואן בתורכיה אך המאבק הפנימי בעיצומו. הרעיונות הרדיקליים 

המגולמים במהפכה האסלאמית באיראן כמו גם אלה של 'אלקאעידה' התרחקו אל שולי הבמה. האתגר העיקרי העומד בפני המנהיגים במזה"ת הוא 
האתגר הכלכלי. לכן התחדדה באופן משמעותי ההכרה בין גופי המחקר בארץ ובעולם שיש לנסות ולמצוא כלים חדשים להבין את השיח הציבורי 

ואת השפעתו על מקבלי ההחלטות המעצבים את המדיניות.
הזירה האופרטיבית – מתאפיינת בנפיצות גבוהה ועלתה הסבירות לתרחישי הסלמה. חל שינוי יסודי בתפישת האויב בכל מה שקשור ליכולותיו 
ויותר כצבא  האופרטיביות לפגוע בישראל )רק"ק, טק"ק, טילי חוף ים, כטב"מ, הסוואה, מיגון, הגנ"א וכו'(. העובדה שהאויב פועל פחות כגרילה 
הופכת אותו לממוסד, כבד ופגיע יותר. כך או כך, ישראל נדרשת בעת הזאת להיערך למגוון רחב של תרחישי איום תוך ניצול הזדמנויות אפשריות: 
היחלשות המחנה הרדיקלי )כולל איראן וקריסת משטרו של אסד בסוריה(, היחלשות כוחות הצבא הסדירים, וההכרה של המערכת הבינלאומית 

באיום הגרעין האיראני. 

מקרר התופת מ- 1975 עדיין חם:

כך פוענח פיגוע בירושלים 
בעיצומו של מבצע "עמוד ענן" התכנסו חברים רבים הנמנים על 'מועדון חבצלת' באודיטוריום של המל"מ 
)המשמש גם כמרחב מוגן לעת שמיעת אזעקת אמת( ב – 20 בנובמבר 2012 לשמוע על פרשיית שב"כ מרתקת 
אז  ששימש  השב"כ,  יוצא  עמקיה,  בירושלים.  בכיכר-ציון  התופת"  "מקרר  פיגוע  פענוח  אודות   1975 משנת 

ראש יחידת חוקרים מרחבית ונטל חלק פעיל בפענוח הפיגוע ובלכידת 
של  לדין  והבאתם  להשלמתה  עד  החקירה  מהלך  את  סקר  מבצעיו, 

המפגעים. 
ב-4 ביולי 1975 התפוצץ בכיכר ציון בירושלים מטען נפץ שהונח בתוך 
מקרר 'אמקור' 10. בפיגוע נהרגו 14 בני אדם ונפצעו 62. ארגון הפת"ח 
נטל על עצמו את האחריות לביצוע הפיגוע. פענוח הפיגוע התאפשר 
ראיה  עדי  של  בעדותם  ראשיתה,  חקירה.  של  חודשים   14 לאחר  רק 
שמסרו שהמקרר הובל ע"י טנדר מסוג פולקסוואגן כחול. היה זה קצה 
החוט היחידי שממנו החלה חקירה מקיפה, מסועפת ומורכבת שהסתיימה בלכידתם של המפגעים 
המודיעין,  בקהילת  גורמים  של  פעולה  לשיתוף  הודות  התאפשר  הפרשה  פענוח  לדין.  והבאתם 
www. השב"כ:  באתר  בהרחבה  ראה  הפרשה  על  נוספים  פרטים  ושב"ס.  מג"ב  ישראל,  משטרת 

shabak.gov.il/heritage/affairs/Pages/morshet070711.aspx

 אחמד אבראהים גבארה 
אבו סוכר

נשיא מצרים מחמד מורסי )צילום: ג'ונתן רשאד, ויקיפדיה(
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בעמותת בוגרי 8200 מאזינים למורשת...
0 ועדת התוכן של עמותת בוגרי 8200 החלה בגיבוש ערב מורשה שלישי בסדרת ''ההזנק להייטק'' בתיאום עם מערך הסיגינט 

הפעיל. האירוע יתמקד בהנדסת מערכות המודיעין האלקטרוני כפי שבאו לידי ביטוי סיגינטי מתחילת שנות הששים והשתלבו 
היטב במשימות ההתרעה של היחידה עד ימינו. האירוע יתקיים בראשית מרץ 2013. 

0 על שולחנה של ועדת התוכן עלו הצעות לקיים ערבי מורשה/מפגשי רעים לנושאי קד''צ , מטה היחידה , מרחב סיני . ההצעות נבדקות 

בימים אלו במקביל לסדרת מורשה נוספת שכבר רצה – ''מפקדים מספרים''. 
0 ראש מדור מורשת של היחידה הציג להנהלת העמותה את עיקרי תכנית העבודה בתחום המורשת לשנה הקרובה. הדגשים יהיו על 

מורשת פעילה, מתמשכת ורב גונית ובתאום מלא עם ועדת התוכן של ש.מ.2 . 
0 לאור יוזמה מקומית של בוגרי קורס 'מסרגה' - רושם ג' מחזור ינואר 1973, התקיים מפגש נוסטלגי של הבוגרים בסוף נובמבר 2012. 

שוניה פכט

על משמר המורשת וההנצחה - זוכרים את החברים שאינם

אזכרה לנופלים באסונות צור בלבנון
בטקס  הנופלים.  של  לזכרם  טקס  )המל"מ(  בגלילות  ההנצחה  באתר   2012 באוקטובר  ב-29  התקיים  בלבנון,  צור  לאסונות  שנה   30 במלאת 
השתתפו ראש השירות מר יורם כהן וחברי פורום מטה הארגון, המשפחות השכולות, עובדי השירות שהיו בלבנון באותה תקופה, מנכ"ל המל"מ 
דוד צור ומוזמנים נוספים. במהלך הערב נשאו דברים: ראש השירות; נחמן טל, שכתב את הספר "אסונות צור והנופלים בלבנון"; אחד מגמלאי 
השירות הנמנה על ניצולי לבנון; וכן יו"ר קרן הצנחנים. הערב, שהתקיים בניהולם של אנשי מורשת ורווחה בשירות, הצטיין בייחודיות ובאינטימיות 

המשפחתית, כראוי לאירוע במעמד זה. )פרטים נוספים על אסונות צור ראה במנהרת הזמן(. 
יהודה ב'

אזכרה לרמי שבילי
 16 ביום ששי,  במל"מ.  ותכנים  מורשת  ועדת  וראש  אגף בשב"כ  בעבר ראש  רמי שבילי,  עברו מאז הלך מאתנו  5 שנים 
בנובמבר 2012, נערך טקס האזכרה, הרביעי במספר, לרמי. יגאל סימון, איש יחידה 504 נשא דברי הספד, ספר על ראשית 
דרכו של רמי ביחידה לפני שעבר לשב"כ, על הייחודיות של רמי. בנו הבכור רון, אמר דברים על רמי. היה דבר אחד בדבריו 
שלא אשכח: לא מזמן הוא גילה שמספר הטלפון של רמי עדיין רשום אצלו. חכך בדעתו האם למחקו או לא, והחליט 
להשאירו. זה נגע לליבי. 10 המספרים יישארו, תמיד תהיה ההרגשה שרמי אתנו, קרוב, חי, וצריך רק לצלצל אליו. כולם 

מתפזרים, החיים נמשכים, רקטות בערי ישראל.
עמוס גלבוע

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

כנס מערך האוסינט )"חצב"( לדורותיו 
גלויים,  ממקורות  מודיעין  )'חצב'(,  האוסינט  מערך  של  ומרגש  מרשים  כנס 
של  השנתי  הכנס  במסגרת  בגלילות   2012 באוקטובר  ב-25  התקיים  לדורותיו 
ביחידה  'חצב'  לשילוב  עשורים  שני  בסימן  עמד  הכנס   .8200 בוגרי  עמותת 
תחת הכותרת "מחדשות לחדשנות". כבר במהלך ההתכנסות ניתן היה להבחין 
בהתרגשות הרבה שאפפה את האירוע נוכח המפגש הנדיר בין דורות של בוגרי 

'חצב' שגדשו את המקום והעלו חוויות וזיכרונות.
של  והולכת  הגוברת  הרלבנטיות  הוא  האירוע  במהלך  שבלט  המרכזי  המסר 
האוסינט בתמונת המודיעין הכוללת והעולם החדש שעידן האינטרנט והמדיה 
החברתית פתחו בפני המודיעין. במרכז האירוע הוקרן סרט על מערך האוסינט, 
תוך אזכור ציוני דרך מרכזיים בתולדותיו ובשילוב קטעים מראיונות עם מפקדים 

וחיילים של המערך בהווה ובעבר. תא"ל )מיל'( אפרים לפיד, הרוח החיה ויוזם הכנס, נשא דברים בשם מפקדי העבר ומפקדת המערך כיום סא"ל ר' 
סקרה במצגת יצירתית את החיוניות העדכנית של המודיעין הגלוי. 

אפרים לפיד

רמי שבילי ז"ל

כנס חצב לדורותיו
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מהנעשה 'באגמון' 
0 מורשת מתועדת בסרט: "שפתיים חתומות" – סרט תיעודי על אלוף יצחק חופי )חקה( שכיהן כראש המוסד 

ביוזמת  ידי הערוץ הראשון )מחלקת תעודה( בטלביזיה הישראלית  ועל המוסד הופק על   1982  –  1974 בשנים 
עמותת 'אגמון''. הסרט הוקרן בחודש נובמבר 2012 לציבור וזכה להדים חמים וחיוביים ביותר. 

0 קשר משפחתי: במהלך חג החנוכה תתקיים פעילות ראשונה מסוגה לחברי אגמון, ילדיהם ונכדיהם שגילם 

הוא 6 עד 12 שנים. הפעילות נועדה לחזק את הקשר המשפחתי ולאפשר להורים, לסבים ולסבתות לבלות "זמן 
איכות" עם ילדיהם ונכדיהם. פעילת נוספות המיועדת לילדים שגילם מעל 12 שנים תתקיים במהלך חג הפסח 
הקדישו  להם   – והמוסד  המודיעין  קהילת  מורשת  הנחלת  היא  המשפחתי,  הקשר  חיזוק  לצד  מטרתה,  במל"מ. 

ההורים הסבים והסבתות את תרומתם.
מ'שובל'(  גם  )בהשתתפות חברים  'אגמון'  ובמקל: קבוצות מטיילי החו"ל של  בתרמיל   0

חוויות  מלאי  חזרו  המשתתפים  ומאוזבקיסטן.  ובסרדיניה  בקורסיקה  מטיול  בנובמבר  חזרו 
ורשמים, וציינו לשבח את הארגון, ההדרכה והאוירה הנפלאה שהיו בטיולים אלה. 

0 מרחיבים דעת: שתי כיתות למוד השפה האיטלקית נפתחו לחברי 'אגמון'. כתה נוספת 

של לימוד השפה הערבית למתחילים תיפתח בחודש ינואר 2013. 
0 פרויקט 'רקיע': )הסדנה למנהיגות צעירה בקרב בני קהילת יוצאי אתיופיה( שנעשה ע"י 

2012 מתנהל כמתוכנן. שבתי שביט,  ונפתח בספטמבר  'טבקה'  'אגמון' בשיתוף עם עמותת 
ראש המוסד לשעבר ומיוזמי רעיון הסדנה, גייס תרומה כספית לצרכי מימון הפרויקט. ביוזמת 
"הנה קם עם", בראשות בנותיהם  ז"ל  ודוד בר-גיורא  רינה  'אגמון' נאותה הקרן ע"ש  מנכ"ל 
אפרת ועירית, להעמיד את כספי הקרן לטובת מימון הפרויקט. הפרויקט עורר עניין בקרב 

תורמים נוספים שהביעו נכונותם לתמוך בפרויקט זה.
נעם שפירא

אלוף יצחק חופי )חקה(

משתתפי הטיול לקורסיקה

מהנעשה ב'שובל'
'שובל', עמותת גמלאי שירות  האירוע השנתי של חברי עמותת 
באולם   2012 באוקטובר  ב-15  השנה  התקיים  הכללי,  הביטחון 
גמלאי  השתתפו  באירוע  תל-אביב.  באוניברסיטת  "סמולרש" 
העמותה יחד עם בנות/בני זוגם מכל רחבי הארץ. הגמלאים נהנו 

מארוחת ערב והופעה של ה"ווקה פיפל". 
מבין המברכים: מנכ"ל העמותה, ר' העמותה וסגן ראש השירות.

האירוע השנתי של עמיתי שובליהודה ב'

"אוצרים את הבית": תערוכת אוספים במוסד
האוצר: אבנר א'

פרטיים  מאוספים  כולה  המורכבת   – הבית"  את  "אוצרים  התערוכה  במוסד  מוצגת  אלו  בימים 
של עובדים וגמלאים של הארגון. מרבית האוספים מסמלים את העבודה בניכר, הנדודים ממדינה 
זוג  ופעמים עם המשפחה. מרגשת במיוחד תערוכה הכוללת אוסף של  – לעיתים לבד,  למדינה 
עובדים שהלכו לעולמם, כפות מעץ, שנהב, מתכת מכל רחבי העולם ועל חלקן טקסטים בשפות 
שונות, המעידים על האזור או המדינה ממנה הגיעו. האוספים המוצגים כוללים כובעים מרהיבים 
מקצוות תבל, ציפורים קטנות עשויות משלל חומרים, אוסף כלים המייצג את פולחן התה הסיני, 
שטרות מימי קום המדינה, מדליות ומטבעות שהופקו במיוחד עבור המוסד )כמו מטבע 'הגדעונים' 

1968(, שעוני מסע שנרכשו בשווקי פשפשים בעולם, ולצידם שעוני יד עם גימיקים מיוחדים וחומרים מקוריים הנוגעים ל'שואה',  שהופק בשנת 
לבריגאדה ולמחתרות טרום מדינה, ביניהם אקדח קטן, סכין קומנדו ומשקפת שנלקחו מקצין נאצי שחוסל על ידי "הנוקמים". 

בתערוכה הוקצה מקום לאוסף הבובות המפורסם של מאיר עמית ז"ל – אוסף שנצטבר במשך 6 עשורים. האוסף תופס מקום נכבד בסלון המשפחה, 
על מדפים ארוכים שנבנו במיוחד בסוף שנות ה-50' ועתה סוכם על קיום תערוכה ייעודית שתעסוק בכל האוסף. חברים שתרמו לאוסף הבובות 

ובידיהם הסיפור מוזמנים לפנות באמצעות המערכת. 

סכין קומנדו שנלקח מנאצי שחוסל
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4 בנובמבר 1995 | כשלון צורב של מערך האבטחה בשב"כ 
ופגיעה בדמותו של השירות בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין. 

מערך האבטחה יעבור שינויים מהותיים.

4 בנובמבר 1983 | אסון צור השני: שלושה אנשי שב"כ )ועוד 
במפקדת  תופת  מכונית  בפיצוץ  נהרגו  הביטחון(  כוחות  אנשי   57
צה"ל בצור. הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני )גא"פ( ו"חזית ההתנגדות 
הלבנונית" קבלו האחריות לפיגוע. פיגוע זה נחשב לפיגוע ההתאבדות 

הראשון. 

ב': בתאונת אימונים של  אסון צאלים   |  1992- 5 בנובמבר 
סיירת מטכ"ל בצאלים נהרגו חמישה מהלוחמים שנטלו חלק באימון 

ושישה נפצעו מטיל שנורה בטעות במהלך התרגיל.

91 הרוגים בפיצוץ  1982 | אסון צור הראשון:  11 בנובמבר 
חיילי  ו-67  שב"כ  אנשי   9 ההרוגים  בין  בעיר.  הצבאי  הממשל  בניין 
אך  הפיגוע  על  אחריות  נטלו  מחבלים  ארגוני  מספר  ומג"ב.  צה"ל 
וועדת בדיקה צה"לית בראשות האלוף זורע קבעה אז כי מדובר על 

דליפת גז. 

22 בנובמבר 1984 - 5 בינואר -1985 | 'מבצע משה'- 
מבצע חשאי של המוסד להעלאת יהודי אתיופיה. הם הועברו לסודאן 

ומשם בים באוויר לישראל.
גדעון מיטשניק

תאריכון היסטורי לחודש נובמבר
אירועים | מבצעים | מורשת קרב מנהרת הזמן
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רגע של צבע: הצבע הוא גם הצי"ח
וכי יש מקום למידור פנימי בסיווג זה.  848( כי הסיווג "סודי ביותר" כללי מדי  8200 )אז  1972 הרגשנו ביחידה   –  1970 בשנים 
המצאנו את הצבעים לסיווג של מקורות לפי רגישותם : צהוב, אדום, כחול, ואח"כ גם שחור. לתומנו חשבנו, כי זו המצאה חדשה. 
בספרו של יואב גלבר "שורשי החבצלת" אנו קוראים כי בשנת 1940 עם גיבוש הש"י הארצי מיינו מידע לפי צבעים: חומר "אדום" 
כלל את ידיעותיהם של שרף, דנין, פייטלסון, חושי, קרסנר ושאלתיאל. ה"כתום" כלל ידיעות ממקורות ערביים ברחבי הארץ, החומר 
ה"צהוב" כלל ידיעות מארצות ערב )סוריה, עבר הירדן,עיראק ועניני גיס חמישי ואיטלקים. ה"ירוק" הקיף את עניני מחנות הריכוז 
לגרמנים, היחסים עם הצבא הבריטי בארץ ו"עניינים מיוחדים". צבעים נוספים יוחדו לידיעות בענייני אסירים יהודים, רוויזיוניסטים, 

קומוניסטים, שוטרים ופקידים בריטיים. 
אפרים לפיד

העלאת יהודי אתיופיה, חוף סודאן )צילום דוד בן עוזיאל(

אסון צור השני, 4.11.83 )צילום: נתי הרניק, לע"מ(
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בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.intelligence.org.il

תודותינו לחברים שסייעו בהכנה 
לשמעון אביבי ראש ועדת קרנות ההנצחה, לא. אבנר, ליהודה ב' 
צה"ל,  לדובר  גלזר,  לאיתן  גלבוע,  לעמוס  'שובל',  עמותת  מנכ"ל 
ליורם  מש.מ.2,  פכט  לשוניה  מיטשניק,  לגדעון  לפיד,  לאפרים 
על  האחרים  ולכל  "אגמון"  מנכ"ל  שפירא  לנעם  )ג'יימס(,  שליט 

הסיוע בהכנת החומר.  

* מ " ל מ ב ם  י ע ו ר י א
ם כ נ מ ו י ב ו  נ י י ר ש
מועדון 'חבצלת': יום רביעי, י"ג בטבת תשע"ג, 26.12.2012

יחידה 154 באמ"ן בעקבות המגילות הגנוזות.
מרצה: אל"מ )מיל'( יגאל סימון. 

השתתפות באירועים מיועדת לחברי העמותה בלבד, מותנית בהרשמה 
 מראש במשרדי המל"מ ובהצגת תעודת חבר העמותה.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי העמותה בטלפון: 03-5497019, 
www.intelligence.org.il :ובאתר האינטרנט של המל"מ

באינטרנט  מופצת  המל"מ  של  המידע  איגרת   – מל"מ"  "רואים 
ומטרתה להעמיק את הקשר בין המרכז למורשת המודיעין לבין 
חברי העמותה, וותיקי קהילת המודיעין באמ"ן, במוסד ובשב"כ. 
המל"מ מקיים פעילות ענפה ומגוונת לקידום ההנצחה של חללי 

קהילת המודיעין והנחלת מורשתה וערכיה. 
למאמץ  כתף  ותנו  שותפים  היו  עכשיו...  מתחיל  חדש  משהו 
יצירתיים  רעיונות  אלינו  שלחו  שורותינו.  את  ולרענן  להרחיב 

ומעניינים אל כתובת הדואר האלקטרוני שלנו: 

 newsmlm@intelligence.org.il
תודה,

 יוכי ארליך,
 עורכת "רואים מל"מ"
חברת הועד המנהל של המל"מ 
y-erlich@bezeqint.net
 אתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין,
ת"ד 3555 רמת השרון 47143, טל' 03-5497019, פקס 03-5497731

* ת ו ח פ א ' צ
לעמוס גלבוע על סיום כתיבת הביוגרפיה על אהר'לה, אלוף אהרון יריב.  0

לשרה יזרעאלי על פרסום ספרה:  0

Politics and Society in Saudi Arabia: The Crucial Years of Development, 1960-1982  

למיכאל כהנוב על צאת ספרו "ערב הסעודית והסכסוך בפלסטין".   0

ליובל אדמוני על רקויאם של ברהמס – קונצרט ייחודי למקהלה ופסנתר.   0

לציונה קשיפוב על התערוכה ציור ופיסול.   0

mlm@intelligence.org.il :חברים המעוניינים לשתף אותנו בצ'אפחות נוספות מוזמנים לפנות אל*

הלך לעולמו בטרם עת חבר 
המל"מ ולשעבר עורך ביטאון 

המל"מ, חיים בן-עמי ז"ל

חיים שירת בשב"כ כראש אגף חקירות וראש אגף הדרכה. 
לאחר פרישתו שימש מנכ"ל 'אורט', ובשנים האחרונות היה 

ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון.
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