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משולחן המנכ"ל
תא"ל (מיל') דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,
איגרת זו יוצאת לאור בתחילת האביב,
המסמל התחדשות ופריחה .ואכן
העמותה מתחדשת בהנהלה חדשה
והמדינה מתחדשת בממשלה חדשה.
יותר מכל ,מסמלים החגים וימי המועד
בחודש הקרוב את יציאתו של עם ישראל מעבדות
לחירות ,משעבוד לגאולה ומשואה לתקומה ,החל בחג
הפסח ,עבור ליום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום הזיכרון
לחללי צה"ל ויום העצמאות .לצד כל חג ומועד מהרשומים
מעלה ,המציין אירוע משמח בחיי האומה ,בזמן העתיק
ובזמן החדש ,מציינים אנו מועדים המסמלים את המחיר
הכבד אותו שילם העם היהודי בגולה ובציון.
בסביבתנו הגיאופוליטית ,עדיין הומה הסער (והסהר),
והאזור אינו מתייצב .לראשונה נעשה שימוש בנשק
כימי בסוריה ,מבלי שידוע בוודאות מי עומד מאחורי
אירוע זה ,המורדים או הממשלה .נשיא ארה"ב ביקר
בישראל ,לראשונה מאז נבחר ,כאקט של תמיכה
וידידות אישית מצידו .התוצאה המיידית של הביקור
היא "פיוס" תורכיה .מעבר לכך ,לא ברור מה תהיינה
התוצאות המדיניות של ביקור זה.
ונחזור להתחדשות במל"מ  -בישיבתה טרם חג הפסח,
סיכמה ההנהלה החדשה את תכנית העבודה לשנת
 ,2013ואישרה את התקציב המבטא תכנית זו .בתוך
התכנית ,בין היתר ,שיפוץ וחידוש איזור ההנצחה
והאתר בכלל ,הרחבת הפעילות בנושאי מורשת תוך
מתן דגש למלחמת יום הכיפורים במלאת  40שנה
להתרחשותה ,גיוס חברים חדשים והרחבת פעילות
החברים למגזרים חדשים ,קידום תרומות ותכנון
לטווח ארוך לעת ירידת אמ"ן לדרום.
לאחרונה שלחנו אליכם את לוח האירועים של מועדון
"חבצלת" ואחרים יחד עם ביטאון המל"מ .הנכם
מתבקשים לעקוב אחר העדכונים באיגרת זו ובאתר
המל"מ .כעיקרון ,שאיפתנו לעבור לדיוור אלקטרוני
אישי לכל אחד מכם .הנכם מתבקשים לעדכן פרטיכם
ולהחזיר אלינו את הטפסים שקיבלתם יחד עם הביטאון.
אני מאחל לכולכם פריחה והתחדשות.
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מהנעשה במל"מ
המל"מ נפרד מקמנ"ר תא"ל אריאל קארו

האויב הפך לאויב היברידי הנע על
המרחב שבין ארגון טרור לצבא סדיר

המפגש הראשון לשנת  2013של חברי
מועדון 'חבצלת' יוחד הפעם למבצע
"עמוד ענן" ולפרידה מקצין מודיעין
ראשי ,תא"ל אריאל קארו ,המסיים
בימים אלה את תפקידו .בתחילת הערב
נשא מנכ"ל המל"מ דוד צור ,דברי ברכה
והוקרה לקמנ"ר על תמיכתו במל"מ
ובמרכז המידע למודיעין ולטרור ועל
יחסו המיוחד למשפחות השכולות
ולנושא ההנצחה והמורשת בכלל.
תא"ל אריאל קארו
לאחר דברי הברכה ,הציג קארו בפני
חברי 'חבצלת' סקירה עדכנית ,מקצועית ומרתקת על מאפייני המודיעין הצבאי בעת
הזאת נוכח האתגרים המורכבים והרבים העומדים לפתחה של קהילת המודיעין.
קארו התייחס במיוחד להתאמתה של המערכת המודיעינית לאתגרים האסטרטגיים
והאופרטיביים העומדים בפניה ,כפי שאלה באו לידי ביטוי גם ב"עמוד ענן" ,ולהיערכותה
אל מול פני העתיד המשתנה.
המאפיין הבולט אולי של השינויים שחלו בזירה האסטרטגית ,המציבה אתגרים
משתנים לישראל ,הוא הפיכתו של האויב לאויב היברידי הנע על המרחב שבין ארגוני
טרור ,המבצעים לוחמת גרילה ,לצבא סדיר  -על כל המשמעויות הנובעות משינויים
אלה (חזבאללה ,החמאס ,הג'יהאד האסלאמי בעזה ובאחרונה גם המורדים בסוריה).
האויב מבין את עוצמות שילוב המודיעין והאש ,ובמיוחד את חולשתו של העורף
הישראלי .הוא מיישם את התובנות הללו בבניין הכוח שלו ובמיצוי השימוש בנשק
תלול מסלול " -אש בשישית" :מעומק שטחו אל עומק שטחה של ישראל .האויב
מבסס את כוח האש שלו באזורים המצויים בעומק השטח הרחק מהגבול ,באזורים
עירוניים המיושבים באוכלוסיה בלתי מעורבת .הוא בנה לעצמו יכולת לשגר מכל
מקום לכל מקום.
מול אתגרים אלה צה"ל נדרש להיערך ללוחמה מועשרת מודיעין :מיקוד המאמץ
בתמרון האש ,גיבוש תמונה מדויקת על האויב בזמן אמת ,ויצירת בנק מטרות איכותיות
ואפקטיביות שיאפשרו השגת יתרון משמעותי ,הכרעה מהירה ויעילה ובאמצעותה
 הנחלתה של מכה תודעתית עמוקה בקרב האויב ותומכיו .ואכן – המודיעין פועלמאז מלחמת לבנון השנייה ביתר שאת כדי לאסוף את כל המידע הרלוונטי ממגוון
דיסציפלינות ,לעבדו ולשמרו כך שביום פקודה ניתן יהיה לשלב אותו בתכנונים
המבצעיים בכל הזירות – לבנון ,עזה וסוריה.
בהמשך הערב הרצה מנכ"ל חברת  Mprestאל"מ (מיל') נתן ברק ,בנושא מערכות
השליטה של כיפת ברזל.
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דבר העורכת
חברים יקרים,
ערב חג הפסח שאלנו את
עצמנו ,מה נשתנה הפסח
הזה? ראשית ,הנהלה חדשה
במל"מ ועימה התחדשות
ורענון בפעילות העמותה במאמץ להעשיר
ולהרחיב את תחומי הפעילות ,להפוך את
המל"מ ל'בית חם' לחברים ולייצר סדר יום
מקצועי חדש בתחום המתודולוגיה של
המודיעין.
ובמרחב שסביבנו :מלחמת האזרחים
בסוריה נמשכת – שפיכות הדמים בחודש
מרס הייתה הגדולה ביותר מאז החלה
ההתקוממות לפני שנתיים :לפחות 6,000
בני אדם נהרגו בתקריות אלימות במרס
 .2013גם במצרים המצב הכלכלי הולך
ומתדרדר .משטר האחים המוסלמים של
מורסי מתקשה לגבש רפורמה שתצעיד
אותו להתחלה של מענה למצוקות
שהניעו את גלגלי המהפכה ,והוא נוקט
בצעדי דיכוי הדומים לקודמו מבארכ.
כנס הרצליה  ,2013שרבים מבכירי
הקהילה נטלו בו חלק פעיל ,שימש
הזדמנות לבחון מחדש את מרכיבי החוסן
הלאומי של ישראל בתחומי המדיניות
והאסטרטגיה במגוון רחב של סוגיות .ראש
אמ"ן ,אלוף כוכבי הציג בעיקרי הערכת
המצב שלושה מעצבי-על :הטלטלה,
הכלכלה והאסלאמה .לדבריו :הטלטלה
תימשך ותמשיך להזין את חוסר היציבות
באזור ,אך למרות שהסבירות למהלך צבאי
יזום נגד ישראל פחתה ,כלל האיומים
על ישראל גדלו ולכן אין לקבל החלטות
הנוגעות לבניין הכוח על סמך רוח חולפת.
באיגרת המידע שלנו הפעם תוכלו למצוא
מידע על מגוון הפעילות העשיר של
המל"מ – שילוב של הנצחה ומורשת ברוח
הזמן והמקום .תוכלו לקרוא על הפרידה
מקמנ"ר תא"ל אריאל קארו וסקירתו על
אתגרי השעה של המודיעין הצבאי ,על
פעילות המתנדבים בפרויקט ימי חוויה
מודיעינית ,על העמותות השונות ועל
האירועים הצפויים בתקופה הקרובה,
במיוחד האירועים לציון  40שנה למלחמת
יום הכיפורים.
יוכי ארליך

על הטלטלה ,הכלכלה
והאסלאמה בכנס הרצליה 2013

כנס הרצליה על מאזן החוסן והביטחון הלאומי של ישראל כבר הפך לבמה חשובה לליבון
סוגיות-על מדיניות ואסטרטגיות .השנה התנהל הכנס ( 14-11במרס  )2013כשברקע המהלכים
האחרונים להקמתה של ממשלה חדשה בישראל .גם השנה שימש הכנס פלטפורמה ליצירת
שיח ער ופורה בין אישים מהארץ ומחו"ל בנושאי צבא וביטחון ,עסקים וכלכלה ,חינוך ותרבות,
תקשורת ואקדמיה ועוד .דיוני הכנס עסקו במגוון רחב של סוגיות החל ממאזן החוסן והביטחון
הלאומי על רכיביו השונים ,האתגרים בתחומי החברה ,החינוך והרווחה דרך הכלכלה העולמית,
אסטרטגיה מקרו-כלכלית חדשה לישראל ,מאזן הכוחות העולמי ,ועד המצב במזרח התיכון,
סוריה ,איראן ,תפוצת הנשק הגרעיני והביטחון במרחב הקיברנטי.

"הערכת הרצליה" שהציג יו"ר הכנס דני רוטשילד כללה:
הסבירות למלחמה קונבנציונלית כוללת בין ישראל
לבין אחת משכנותיה בטווח הנראה לעין קרובה
לאפס .מאזן הביטחון הכולל של ישראל מאז פרוץ
הטלטלה האזורית (או כפי שפרופ' שלמה אבינרי כינה
אותה "ההתעוררות הערבית") השתפר.
המשטר באיראן ,אויב מר של ישראל ושל רוב המזרח
התיכון הסוני ,ספג מהלומות אסטרטגיות משמעותיות
בשנה האחרונה .התפוררותה של סוריה מחלישה את
דני רוטשילד בכנס הרצליה
מאחזה האסטרטגי של איראן באזור .משטר הסנקציות
הבינלאומי על איראן פגע קשות בכלכלתה .כל עוד משטר הסנקציות מתקיים ומתגבר ,וכל עוד
האיום של ישראל וארה"ב להשתמש בכוח צבאי נגד התגרענותה של איראן נותר אמין (מניעה
ולא הכלה) ,הסבירות שאיראן תשיג נשק גרעיני – נמוכה.
הסביבה האסטרטגית המיידית של ישראל ברקע לטלטלה האזורית אינה יציבה ,והיא עומדת
בצילה של פוליטיקה אסלאמית רדיקאלית.
המהלכים הדיפלומטיים שהביאו לסיום "עמוד ענן" המחישו את השינוי במערך הכוחות הסוני:
שיתוף הפעולה והתיאום בין ארה"ב ,מצרים ,תורכיה ירדן ומדינות המפרץ עשויים להכשיר את
הקרקע לעסקה כוללת ורחבה למזרח התיכון .עסקה כזו תאפשר לישראל לא רק לקדם את
תהליך השלום אלא גם למלא תפקיד אזורי.

ראש אמ"ן אביב כוכבי סקר בכנס הרצליה שלושה מעצבי-על המשפיעים על
תמונת המודיעין במזרח התיכון ב :2013-הטלטלה ,הכלכלה ,והאסלאמה.
בסקירה מקיפה שרטט כוכבי את עיקרי הערכת
המודיעין :הטלטלה תמשיך לבעבע ולהזין את
חוסר היציבות באזור .כבר עתה ניתן לקבוע כי
ההישג העיקרי שלה הוא קולו הרם של הציבור
וזכותו להשתתף בתהליכים הפוליטיים והחברתיים.
עם זאת ,הואקום הפוליטי שנוצר הולך ומתמלא
ע"י אסלאמה :חיזוק התפישה שאסלאם הוא
הפתרון ובעקבות זאת התבססות המסר האסלאמי
והרדיקאלי .בשלב זה ,ישראל לא נמצאת בראש
ראש אמ"ן אלוף אביב כוכבי
סדר היום של הגורמים האסלאמיים ,אך לאחר
שאלה יתבססו ,יגבר פוטנציאל הסיכונים ולכן אין לקבל החלטות לגבי בניין הכוח בישראל
על סמך רוח חולפת.
כוכבי ציין ,כי הסבירות למהלך צבאי יזום נגד ישראל פחתה אך כלל האיומים גדלו :איום
הנשק המאסיבי והמדויק; חוסר היציבות והעדר המשילות מגדילים הסיכונים ;לראשונה קיים
איום פח"ע נגד ישראל מארבעה גבולות  -רמת הגולן ,לבנון ,עזה וסיני – המשך בעמוד 3
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אשר מגדיל את הסיכון להתלקחות כתוצאה מאירועים מקומיים .לדברי כוכבי האיום האסטרטגי
המרכזי על ישראל הוא איראן .איראן לא רואה בסבירות גבוהה אפשרות לתקיפה צבאית על מתקני
הגרעין שלה .לכן ,היא ממשיכה לקדם את תוכנית הגרעין שלה במאמץ לקצר טווחים באופן שיאפשר
לה להגיע לנשק גרעיני אם תרצה בכך ,למרות הלחץ הבינ"ל והביקורת הפנימית .מול אתגרים חריפים
אלה וחוסר הוודאות לגבי העתיד אמ"ן נטל על עצמו לבצע כמה שינויים בשיטות ובארגון .תכליתם:
יותר מודיעין ,ליותר זירות וליותר ארגונים; יותר מודיעין ציבורי-חברתי; יותר מודיעין מבצעי-טקטי
לכוחות הלוחמים.

נשיא איראן אחמדינג'אד

על משמר המורשת וההנצחה
 40שנה להירצחו של ברוך כהן ז"ל :

"'סמבו' היה 'רמבו' ביכולותיו המבצעיות:
חיית מודיעין ,זריז ,מפוקס ,מוכוון מטרה"
ביום ראשון כ"ח באדר תשע"ג 10 ,במרס  ,2013התקיים במל"מ ערב לזכרו של ברוך כהן ז"ל במלאת  40שנה
להירצחו .ברוך הושאל מהשב"כ למוסד ובשנת  1970יצא עם משפחתו לבריסל שם שרת בתפקידי שטח .ברוך
נפל בניכר לאחר שנורה ע"י מרצחים במדריד ,ביום כ"ג בשבט תשל"ג 26 ,בינואר  .1973בני משפחה ,רבים מחבריו
ומוקירי זכרו במוסד ובשב"כ וגם אנשי השירות בהווה התאספו ומלאו את אולם האודיטוריום במל"מ.
במהלך הערב נשאו דברים :ראש מרחב צפון בשב"כ שייצג את הנהלת השירות; רפי רהב ראש קרן ההנצחה
במל"מ ע"ש ברוך כהן ז"ל ,המקדמת בשיתוף פעולה עם בית הספר 'הריאלי' בחיפה את הנחלת מורשת המודיעין;
רון כתרי מנכ"ל 'הריאלי'; חברי ילדות וחברים לעבודה משותפת מהמוסד ומהשב"כ שהעלו על נס סיפורים מחייו
של ברוך כהן .בין הדוברים היה גם ח"כ יעקב פרי ששיבח את פעולותיו ותרומתו של ברוך לעשייה המודיעינית
ולהנחת היסודות לעבודת המודיעין והחקירות ,במיוחד בפעילות נגד הפח"ע .פרי ציין כי ברוך' ,סמבו' ,היה רמבו
ביכולותיו המבצעיות :חיית מודיעין ,זריז ,מפוקס ,מוכוון מטרה.
במהלך הערב הובעו דברי הערכה והוקרה לאברהם (רמי) שבילי ז"ל ,מייסדה ומנהלה הראשון של הקרן
להנצחת ברוך כהן ז"ל ,וזר פרחים הוענק לאלמנתו.
יהודה ב' ,שובל

ברוך כהן במדים במשרדו

קרן ענבר – אל מול הטרור

האירוע השנתי של קרן ענבר התקיים השנה ביום שלישי כ"ג באדר תשע"ג 5 ,במרס  ,2013במוזיאון
ארץ ישראל בתל אביב .בטקס השתתפו כ 400-מוזמנים .נשאו דברים אל"מ (מיל') שאול שוחט שהנחה
את הערב ,יו"ר הקרן אלוף (מיל') דני רוטשילד ויו"ר צוות השופטים ד"ר שרה אוסצקי-לזר שגם הציגה
את העבודות הזוכות .חבר השופטים כלל את השופט בדימוס עו"ד אבידן גלובינסקי ,תא"ל (מיל') שחף
דוד ואל"מ (מיל') חובב שפירא.
הזוכים בפרסים לשנת  2013הם :ד"ר מורן ירחי על עבודתה "דיפלומטיה פומבית בעידן של טרור .המאבק על
מסגור הטרור בתקשורת הזרה :ארה"ב ,בריטניה וישראל מול ארגוני הטרור" ,גב' ענבר אורן על עבודתה "טרור
ולגיטימציה  -תחת אילו נסיבות ניתן להביא ארגון טרור להפסיק את השימוש באלימות?" ,מר עומרי זייד על
עבודתו "בחינת נאומי חסן נסראללה במלחמת לבנון השנייה :מסרים ,דרכי שכנוע ומוטיבים מרכזיים" ,מר
תומר בן חורין על העבודה "קומיקס וטרור" ועו"ד חן מנצור על העבודה "הפעלת אמצעי מעקב מקוונים לצרכי
סיכול טרור  -היבטים משפטיים" .עו"ד דב וויסגלס ,בעבר מנהל לשכת ראש הממשלה שרון ,היה המרצה
האורח והלהקה הייצוגית של עריית תל אביב "צעירי תל אביב" ,הנעימה בשירתה.
קרן ענבר הוקמה בשנת  1996במל"מ להנצחת זכרה של ענבר עטיה ז"ל .ענבר הייתה חיילת בחיל המודיעין
ונרצחה בפיגוע טרור שהתרחש ב 4 -במרס  1996ברחוב דיזנגוף בתל אביב .מידי שנה מעניקה הקרן מלגות ופרסים לעבודות ומחקרים בתחום חקר הטרור
ועל מעשים ראויים לציון בנושאי התמודדות עם הטרור כדי לעודד ולטפח את הלימוד ,המחקר והעשייה בהתמודדות מול הטרור .יהי זכרה ברוך!
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על משמר המורשת וההנצחה

מתנדבים והתנדבות בפרויקט ימי חוויה
מודיעינית במל"מ

ביום שלישי ט' באדר תשע"ג 19 ,בפברואר  ,2013התקיים במל"מ כנס בהשתתפות חברים הפעילים בפרויקט ימי חוויה מודיעינית במל"מ והנהלת המרכז.
מטרת הכנס הייתה לקיים פגישת היכרות עם חברי ההנהלה החדשה  -יו"ר המל"מ צביקה שטאובר וראש ועדת מורשת ותכנים אמנון סופרין .הכנס שימש
במה להצגת דעותיהם של המשתתפים בנושא פעילות ההדרכה של בני נוער ומבוגרים וליווי משפחות שכולות במהלך ביקורם באתר ההנצחה במל"מ.
הכנס נוצל לפרידה מגדי זהר ,ראש ועדת מורשת ותכנים שסיים את תפקידו .את הכנס פתח מנכ"ל המל"מ דוד צור ,שהודה למתנדבים על תרומתם,
קידם בברכה את ראש ועדת מורשת ותכנים הנכנס אמנון סופרין והודה לראש הוועדה היוצא גדי זהר .בדברי הפרידה הביע יו"ר המל"מ שטאובר
הערכה לתרומתו ולפועלו של גדי זהר ,אשר הקים וקידם את פרויקט "ימי חוויה מודיעינית לנוער" ,ריכז את פעילות המתנדבים במל"מ ,והוביל את פרויקט
העלאתו לאוויר של אתר אינטרנט חדש ומשודרג של המל"מ .שטאובר הביע תקווה שאמנון סופרין יתרום לפיתוח תשתיות ההדרכה במל"מ ,לקידום מוזיאון
הטרור ומוזיאון המודיעין ולשיפור האמצעים החזותיים המוצגים באתר ההנצחה במל"מ.
בדבריו ציין אמנון סופרין שמבחינת יכולותינו המוכחות עלינו לשאוף להרחבת היקף פעילות ההדרכה למגזרים נוספים באוכלוסייה .למתנדבים אמר "אנחנו
בוחנים את עצמנו ובנויים לשיפורים ולשינויים .אנחנו זקוקים לכולכם ושמחים לאפשר לכם להעביר מניסיונכם ולמצות את יכולותיכם".
זקן המתנדבים ד"ר יוסף מרזוק ,יו"ר ארגון המשפחות השכולות ,אמר שבהקמת אתר ההנצחה עמדה השאיפה לכוון לקיומו של אתר פעיל ולא רק אנדרטה.
לדבריו ,פעילות הנחלת המורשת ,על היקפה ומאפייניה ,אשר מביאה בשערי המל"מ אלפי אנשים ונוער לימי הדרכה ,היא ההנצחה החשובה ביותר.
בדברי הפרידה כתב גדי זהר" :היה זה מעמד מרגש עבורי ותחושה של גאווה שהפרויקט חי ונושם ,הולך ומתרחב וקנה את מקומו בליבת העשייה
של המל"מ בכלל ומורשת ההנצחה בפרט .ראיתי את החזון מתגשם ובעיקר את השתתפות המתנדבים שתורמים מזמנם וממרצם להצלחתו .כל זה
לא היה קורה ללא העבודה המשותפת ,המסירות אין קץ והיכולת להתעלות על הקשיים".
נינה פתאל

מיומנה של מתנדבת בפרויקט ימי חוויה מודיעינית

מבקרים רבים מגיעים לאתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין/המרכז למורשת המודיעין בגלילות .במסגרת הסיור שהם עורכים,
זוכים המבקרים להדרכה הניתנת ,בין השאר ,ע"י גמלאי הקהילה ,עמיתי המל"מ ואחרים המציגים בפניהם את האתר ,מטרותיו ופעילותו המתבצעת
במסגרת מפעל ההנצחה והמורשת של המל"מ .אחת המתנדבות הפעילות יותר היא מישל בינט דגן ,בתו של לוחם הסתר מאיר מקס בינט (ז"ל)
המתארת את סיפורו של אביה בפני בני נוער ומבוגרים .וזהו סיפורה:

מי היה סא"ל מאיר מקס בינט?
מקס בינט היה לוחם סתר של המודיעין הישראלי שנשלח למצרים למשימת איסוף
מודיעיני בשנים הראשונות שלאחר קום מדינה .הכיסוי שלו היה של איש עסקים גרמני,
המייצג חברות המחפשות לייצא את מוצריהן לארצות ערב .אבי התערה בחברה המצרית
הגבוהה (וכך הכיר גם את נשיא מצרים דאז מוחמד נגיב) ובחברת גרמנים ששהו במצרים
– קצינים נאצים שמצאו שם מקלט .הייתה זו משימתו האחרונה ,ממנה לא שב .תפיסתו
ע"י המודיעין המצרי קשורה הייתה לנפילתה של "הרשת" שפעלה באותה תקופה במקביל
במצרים ונלכדה ע"י המודיעין המצרי ("עסק הביש" .)1954 ,לאחר ארבעה חודשים של
חקירות ועינויים קשים בכלא בקהיר ,שלח אבי יד בנפשו.
במפגש עם בני הנוער אני מתרכזת בשתי תקופות בחייו של אבי ,במטרה לגעת בערכים
חשובים שייצג ובמושגים היסטוריים משמעותיים הקשורים לתקופה כמו העפלה ,המנדט
הבריטי ,השואה ועוד .אני משתפת את בני הנוער בתכונות המאפיינות לוחם סתר ומשתפת
אותם בהיבטים שונים הקשורים בפעילותו מעבר לקווי האויב ומאפשרים לו לבצע את
משימותיו בהצלחה.
בהרצאותיי ,אני נשאלת שאלות אישיות הנוגעות לילדותי ,כיצד גדלתי בלי אבא ,על
מקס בינט
הנסיבות הקשות הנובעות מכך .יש הרוצים לדעת אם יש לי אחים ,האם אמי נישאה
מחדש וגם מדוע לא יודעים עליו .לעיתים אנו משלבים בהרצאות סרטים אותנטיים המעצימים את החוויה העוברת על המבקרים במהלך המפגש.
המפגש עם בני הנוער והמבוגרים במסגרת פרויקט ימי החוויה המודיעינית במל"מ מאפשר לי וגם למספרי פרשיות האחרים לקיים מפגש מרגש
בלתי אמצעי עם בני הנוער והמבוגרים כאחד ולשתף אותם לגבי פעילות קהילת המודיעין (אמ"ן ,מוסד ,שב"כ) ,ערכיה ומורשתה.
מידע נוסף על אבי מאיר מקס בינט ניתן למצוא באתר האינטרנט www.meirmaxbineth.org :ובאתר המל"מ.
מישל בינט-דגן
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שנה שלמה על הפתעה של יום אחד

המודיעין ומלחמת יום הכיפורים

השנה תציין ישראל מלאת ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים ,המלחמה
האחרונה עם מדינות ערב ,בה נפלו כשלושת אלפים חיילי צה"ל .כל קברניטי
המדינה של אז ורבים מבכירי המפקדים כבר אינם איתנו .השנה יתקיימו אירועים
רבים על ידי מוסדות ממלכתיים ,גופים ציבוריים ואנשים פרטיים לזכר אותה
מלחמה וחלליה .צה"ל העמיד את יום הזיכרון תשע"ג בסימן חללי יום הכיפורים.
מחלקת היסטוריה של צה"ל תוציא ככל הנראה (סוף סוף!) שני מחקרים ייחודיים
על המלחמה .המחקר המקיף של החוקר הבכיר של מחלקת היסטוריה ד"ר אלחנן
אורן (ז"ל) על המלחמה ,אשר הושלם כבר לפני עשרים שנה אך פרסומו עוכב
מסיבות שונות עד שנה זו .המחקר השני ,של ד"ר שמעון גולן ,גם הוא מהחוקרים
הבכירים והוותיקים של ההיסטוריה הצבאית ,על הפיקוד העליון במלחמה .זהו
מחקר מקיף וראשוני על התנהלות הדרגים הבכירים .המיוחד בשני מחקרים אלה
הוא התבססותם על מקורות ראשוניים :פרוטוקולים ,סטנוגרמות של דיונים ,הקלטות קשר ,פקודות מבצע וראיונות אישיים עם מפקדים בכירים,
מקורות רבים אשר לא היו נגישים לשום פרסום קודם על המלחמה .ייתכן גם כי יתפרסמו ,לאחר שנים של עיכוב ,שני ספרים נוספים על קרב
החווה הסינית בסיני ותפקוד חטיבת שריון  7ברמת הגולן ,גם הם מחקרים של קצינים עבור מחלקת היסטוריה.
בשנה זו צפויים עשרות אירועים של עמותות חיליות ויחידתיות :המכללה
לביטחון לאומי תוביל כנס מרכזי של לקחי המלחמה לסגל הבכיר הסדיר של
היום שרובו המכריע לא נולד אפילו ב" .1973 -צוות" ,ארגון גמלאי צה"ל ,יקיים כנס
מורשת מרכזי ביולי השנה ,וכך גם עמותות השריון ,המודיעין ,חיל האוויר ,הקשר,
התותחנים ואחרים .כולם ישתפו את ותיקי המלחמה בסיפורי מורשת ובתובנות
של פרספקטיבה רבת שנים באשר ללקחים שהפקנו מאז ועד היום .גם משפחות
שכולות רבות יקיימו אירועי זיכרון והנצחה .בתקשורת האלקטרונית והכתובה
יופיעו עד חודש אוקטובר ובמהלכו עשרות תכניות ומאמרים על המלחמה
מהיבטים שונים.
בשנה זו אנו צפויים להימצא לעתים תכופות בחשיפה לסיפורים אישיים ,חוויות
ורגשות ממלחמה מרה זו ,חוויות אשר נצרבו במורשת של הגדודים ,החטיבות
והאוגדות שלחמו שם בחירוף נפש ומולם דיווחים "קרים" של פקודות הפיקוד העליון ,תמונת קרב שונה שהצטיירה בפיקוד ובמטכ"ל.
באירועים ובספרים נראה את השוני בין סיפורי
מורשת העוברים ביחידות וגם בתקשורת מדור לדור
רשמו ביומנכם :ביום שלישי ב' באב תשע"ג 9 ,ביולי  ,2013בשעות  19:30-15:00יקיימו
ולעומתם מחקר היסטורי מוסמך השונה לעתים
המרכז למורשת המודיעין ו"צוות" כנס בנושא לקחי מלחמת יום הכיפורים ,שיתקיים
מהראייה האישית של המעורבים בשדה הקרב.
בבית חיל האוויר בהרצליה .פרטים יועברו בנפרד.
אפרים לפיד

מהנעשה בחמ"ן

בימים אלה מופצים בקרב מפקדי חמ"ן בעבר  100עותקים של טיוטה להערות לכרך א' של "מעשה אמ"ן" .הכרך ,הנכתב ביוזמתו של ראש
אמ"ן אלוף אביב כוכבי וקמנ"ר תא"ל אריאל קארו ,עוסק במורשתו ובתיאור ההיסטוריה של המודיעין הצבאי עד לשנת  .1985בכוונת ראשות
החיל ,שמפקדי העבר יקראו יעירו ויאירו פנים נוספות לסוגיות בהן עוסק הכרך ואף יצביעו על סוגיות שלא הוזכרו .כיוון שלהיסטוריה
פנים רבות הכוונה לשחזרה בטכניקה של ויקיפדיה ,כך שתכתב על ידי יוצריה .מסיבות של ביטחון מידע ,ועל אף המאמצים לאפשר הורדת
הסיווג כדי לאפשר הפצה גם לאזרחים ,לא הצלחנו לעשות שימוש במרשתת (אינטרנט) להפצה ,כסיוע למחקר ולכתיבה של כולנו .הכרך
השני העוסק בעשייה במהלך השנים שעד  2012נכתב בימים אלה.
חברי מל"מ ומפקדי החיל נקראים לעיין בנכתב ולסייע בהצגתה של "היסטוריה אובייקטיבית" ,כזו שתקיף את כלל העשייה במודיעין הצבאי.
עותקים של המחקר הוצבו לעיון בספריית המל"מ ,לעיונם של חברים נוספים המוכנים להעיר ולהאיר.

דני אשר ,מחבר "מעשה אמ"ן"
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מורשת והנצחה במערך החוזי והמיפוי ()9900

יחידה  9900חנכה לראשונה חדר מורשת שנועד לקדם את ההנצחה והמורשת של מערך
החוזי והמיפוי באמ"ן .באירוע נטלו חלק המשפחות השכולות ,חיילי היחידה ומפקדיה
ומפקדי היחידה בעבר .בערב הוכרז על כוונה להקים עמותה של וותיקי  ,9900שבראשה
יעמוד תא"ל (מיל') משה שחורי .במהלך הערב התקיים טקס גילוי פינת הנצחה עם עץ
זית שהובא במיוחד למקום על ידי בוגרי היחידה .בשם המשפחות השכולות נשאה דברים
הגב' הלן קרא ,אימו של סמ"ר אמיר קרא ז"ל שנפל בלבנון ב .1995-להלן מדבריה של הלן:
את מפקד היחידה הכרתי בשנת  ,1995לאחר נפילתו של אמיר .הקשר בינינו נשמר לאורך
שנים .כאשר הוא מונה לפקד על היחידה ,הוא הבטיח לי שהוא יקים מקום מכובד למורשת
היחידה לפני סיום התפקיד .אכן ,עמדת בהבטחה.
המורשת של יחידה  869החלה להיבנות אצלי באוגוסט  .1993מוקדם בבוקר נשמע צלצול טלפון בביתי .אמיר בבית? הוא ישן ,עניתי ,תעירי אותו
בבקשה .אמיר ניגש לטלפון ,ושמעתי אותו אומר :כן ,כן ,כן ,איפה? מתי? ביי .שאלתי אותו האם זו הקפצה .בערך ענה לי .מצאו את ירון חן .עוד מעט
אני יוצא ליחידה ומשם ללוויה .אחרי יומיים ארגנתי עוד שתי משפחות ועלינו לירושלים למשפחת ירון לניחום אבלים.
כשנתיים אחרי כן ,בערב ל"ג בעומר ב ,1995-דפקו גם אצלי בדלת .נציג קצין העיר עמד בפתח והודיע שאמיר נהרג בלבנון תוך כדי קרב .שנה
וחודש אחרי כן ,ביוני  1996עידן גבריאל נהרג בלבנון תוך כדי קרב .הכרנו אותו כאשר ביקר בביתנו .מצאנו את עצמנו נוסעים לניחום אבלים בבית
משפחת גבריאל.
שמונה חודשים מאוחר יותר ,בפברואר  ,1997שני הליקופטרים התנגשו וכל החיילים שהיו בדרך לפעילות מבצעית נהרגו .ביניהם היה קובי בן שם,
אותו הכרתי זמן קצר לפני האסון ,בסיום מסלול של המתגייסים החדשים ליחידה .קובי ניגש אלי ואמר שהוא ביקש ללכת ל'דלעת' בעקבות אמיר.
קובי היה יתום מאם ,והיה פטור מלשרת בלבנון .אחרי השיחה בינינו ,הספקתי לצלם אותו .שוב הלכנו לניחום אבלים הפעם אצל משפחת בן שם,
יחד עם הצילומים האחרונים.
כחצי שנה מאוחר יותר ,בספטמבר  ,1997נהרג גל לב רן בקרב בלבנון .שוב נסעתי לנחם .הפעם את משפחת לב רן .שנה מאוחר יותר ,בפברואר
 ,1998התבשרנו על נפילתו של יהונתן דבירי תוך כדי קרב מול המחבלים .ושוב נסענו לניחום אבלים הפעם בבית משפחת דבירי .באוקטובר 1999
נהרג יאיר בן לוי בתאונת דרכים ליד הבית .גם אליהם נסעתי לניחום אבלים.
אני רוצה להודות לך על הרגישות לנושא המורשת של היחידה ,ועל הרגישות למשפחת השכול .אני מצפה שחדר המורשת ייהפך למקום עלייה
לרגל לדורות הבאים ,ולהנחלת ערכים ברוח שאתה מוביל מזה שנים.

הלן ,אמא של אמיר.

מהנעשה בקהילה

הכנס השנתי של האגודה הבינלאומית
להיסטוריה של המודיעין  – IIHAיוני 2013

אחד הענפים הפחות מוכרים של מדע ההיסטוריה הוא חקר ההיסטוריה של המודיעין .תחום מחקר ולימוד
ההיסטוריה של המודיעין הולך ומתפתח בשני העשורים האחרונים במדינות רבות .בשנת  1994הוקמה האגודה
הבינלאומית להיסטוריה של המודיעין ( )International Intelligence History Associationהידועה בשם
 .IIHAהאגודה מאחדת קבוצה גדולה זו של מאות היסטוריונים ,חוקרים ,מומחים ואנשי מודיעין לשעבר מכל
רחבי העולם ומתכנסת מדי שנה לכנס מקצועי בו משתפים החוקרים את תובנותיהם על אירועים ותהליכים
מודיעיניים בפרספקטיבה היסטורית .האגודה גם מפרסמת את כתב העת .Journal of Intelligence History
בשנים האחרונות נערכו כנסי האגודה בפריז ,במינכן ,באמסטרדם ,בהמבורג וגם בישראל .בארבע השנים
האחרונות עומד בראש האגודה החוקר הישראלי ד"ר שלמה שפירא מאוניברסיטת בר-אילן.
הכינוס השנתי הקרוב של העמותה יתקיים בתאריכים  23 - 21ביוני  2013באתונה ,יוון .הנושא המרכזי של
הכנס יהיה "מודיעין במזרח התיכון ובבלקנים" .תהיה כאן הזדמנות להעלות גם אספקטים שונים של האירוע המודיעיני המכונן של
ישראל :ההפתעה המודיעינית במלחמת יום הכיפורים ,לפני  40שנה.
פרטים נוספים באתר העמותהwww.intelligence-history.org :
אפרים לפיד
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מהנעשה בקהילה

מהנעשה ב'אגמון'

 0מצדיעים לחברים שהגיעו לגבורות -
טקס נטיעות של חברי 'אגמון' התקיים בערב ט"ו
בשבט 23 ,בינואר  ,2013ביער 'אגמון' בניצנה .הטקס
הוא מסורת שהחלה לפני  7שנים ביוזמת לובה אליאב
ז"ל וחברת 'אגמון' רחל אמיד תבדל"א לכבודם של חברי 'אגמון' שהגיעו
לגבורות .היער ניטע בשתוף פעולה עם קק"ל בכפר הנוער שהקים לובה
אליאב על יד מסוף ניצנה .הפעם הגיעו למקום חברי 'אגמון' שהגיעו לגבורות
בשנתיים האחרונות ,בני משפחותיהם וחברי מועצת 'אגמון' בראשות נשיא
'אגמון' נחום אדמוני .החברים ביקרו בכפר ובמסוף הגבול ,שמעו מפי מנהל
הכפר דוד פלמ"ח על המקום ועל הפרויקטים הציוניים שלו ויצאו לנטיעות
בשטח הכפר .נחום אדמוני ומר בן-עבו חנכו אבן זיכרון חדשה ליער 'אגמון'
לכבודם של חברינו שהגיעו לגבורות ולכבוד יוזם היער לובה אליאב.

הסרת הלוט מעל שלט 'יער אגמון' בניצנה צילום :רחלי ח.

 0בתרמיל ובמקל  -נופשון של  280חברי העמותה התקיים ב 5-3-במרס 2013
בטבריה ,בסימן "ההיסטוריה ,הטבע והאדם" .החברים סיירו באתרים היסטוריים,
במפעלי המים והחשמל ,בכפר קמא הצ'רקסי ,במפעלי חקלאות חדשניים וטיילו
בשטח בג'יפים .תא"ל (מיל') עיבל גלעדי הרצה בפני החברים על מקומו של
הגליל והמרקם המיוחד של אוכלוסייתו והשפעתם על מדינת ישראל .חתמו את
הנופשון סרטו של צלם הטבע משה אלפרט "ארץ בראשית" ,ששוחח עם החברים
על הסרט ,וארוחת צהרים משותפת על גדות הכנרת.
 0קבוצה שנייה של חברינו שבה בסוף חודש פברואר מטיול בדרום הודו .החברים
טיול ג'יפים באזור הכנרת צילום :רחלי ח.
חזרו מלאי חוויות.
 0מושכים בעט :ביום רביעי כ"ד באדר תשע"ג 6 ,במרס  ,2013התקיים במל"מ ערב השקה לספריהם של ד"ר מיכאל כהנוב וד"ר שרה יזרעאלי,
שניהם חברי 'אגמון' העוסקים בהיסטוריה של ערב הסעודית .פתח את הערב יו"ר המל"מ צביקה שטאובר ,שהציג בקצרה את תוכניות ההנהלה
החדשה ,בהן כוונה להקים מרכז מחקר שיקדם את המתודולוגיה של המודיעין כמקצוע .ראש המוסד בעבר ועד לאחרונה יו"ר המל"מ אפרים הלוי,
הרצה בנושא מה ניתן ללמוד מהתנהלותה של סעודיה בתחומי הפנים והחוץ בעבר ובהווה על האופציות הפתוחות בפני ישראל כיום ,והציג את
תרומת מחקריהם של יזרעאלי וכהנוב .המחברים הציגו את עבודות המחקר שפרסמו בספריהם .הנחה יו"ר 'אגמון' איציק ברזלי.
 0ערב חג הפסח התקיים אירוע מיוחד לסבים ולסבתות חברי 'אגמון' עם נכדיהם ולבני ובנות חברי 'אגמון' הצעירים יותר במל"מ .האירוע נועד לקרב את
הדור הצעיר למורשת קהילת המודיעין ולספר על תרומת ההורים והסבים והסבתות לביטחון המדינה .המשתתפים סיירו במבוך ההנצחה וב'אוהל שם'
באתר ההנצחה במל"מ .במסגרת המפגש סיפר אחד מלוחמי המוסד על מבצע חילוץ יהודי אתיופיה ,הוקרנו סרטים על המל"מ ועל דרכי העבודה של קהילת
המודיעין ,ובסיום האירוע היה מופע יחיד של שי פרדו ,שחקן ממוצא אתיופי ,שהציג את חוויותיו כילד ובעת עלייתו לארץ בסיוע 'המוסד' וצה"ל.
נעם שפירא

בוגרי  8200מלחשים ש ...

 40 0שנה למלחמת יום הכיפורים  -יוצאי מרחב סיני יקיימו בראשית אוקטובר  2013כנס לציון  40שנה לפרוץ
המלחמה .יוצאי המרחב מתבקשים ליצור קשר בדחיפות עם מזכירות עמותת בוגרי היחידה בטלפון03-5114123 :
ולהשאיר את פרטיהם (שם ,דרגה ,ת"ז ,מקום שירות ,שנות שירות ,כתובת דוא"ל ומספר טלפון).
"0הזנק להיי-טק" – המפגש השלישי בסדרה יתקיים במל"מ ביום רביעי  20במרס  2013בשעה  .18:00המפגש הפעם יתמקד בנושא
''הנדסת אלינט'' והשפעת פתרונותיה הטכנולוגיים על מערכי היחידה האחרים.
 0אירוע ההתרעה השנתי ,מורשתו של תא''ל יואל בן פורת ז''ל  ,מתוכנן ל 29-במאי  2013במל"מ.
 0ועדת התוכן של העמותה מתכננת את אירועי המורשה הבאים :סיגינט מוטס ,קד''צ ,מפקדים מספרים  -אירוע שני בסדרה' ,הזנק להיי-
טק'  -הנדסת מכ''ן והיד עוד נטויה.
 0קידום יזמות וחדשנות בישראל  -בסוף ינואר  2013יצא לדרך המחזור השלישי של תכנית היזמות מטעם עמותת בוגרי  .8200חזון
התכנית הוא למנף את רשת הבוגרים הענפה שלנו לטובת יזמים מתחילים מרקעים מגוונים ,לאו דווקא בוגרי היחידה.
שוניה פכט
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מהנעשה בקהילה

מהנעשה ב'שובל'

 0פעילות למען הקהילה :פרויקט הטיפול באסירי כלא  6זוכה להדים חיוביים בין כותלי הכלא .האסירים במקום
מחכים בקוצר רוח למפגשים עם המתנדבים .מפגשים אלו אף שיפרו את האווירה בתוך הכלא ,האסירים "שיפרו
התנהגותם" על מנת לזכות במפגשים.
 0אירוע הוקרה והצדעה למתנדבים :ביום שני ח' באדר תשע"ג 18 ,בפברואר  ,2013התקיים במוזיאון ארץ ישראל בתל-אביב אירוע הצדעה
לגמלאי העמותה וגמלאי צה"ל המתנדבים בשירות יחד עם בנות ובני זוגם .האירוע כלל צפייה בהצגה "סיפור אהבה ארץ ישראלי" ,טקס הוקרה
וחלוקת תעודות ושי צנוע.
 0אירוע מורשת של היחידה לאבטחת אישים :ביום חמישי ד' באדר תשע"ג 14 ,בפברואר  ,2013במעמד נשיא המדינה מר שמעון פרס,
ראש השירות וחברי מטה השירות נערך ב'מרכז רבין' בתל-אביב ערב מורשת היחידה לאבטחת אישים לדורותיה.
במהלך הערב ביקרו החברים בתערוכת הקבע ב'מרכז' נישאו דברי ברכה והועלו זיכרונות מן העבר.
 0חדר דיונים על שם גדעון עזרא ז"ל :בנוכחות ובהשתתפות בני משפחה ,עובדים פעילים ,גמלאים ומוקירי
זכרו של גדעון עזרא ז"ל נחנך במרחב דרום חדר דיונים הנושא את שמו של גדעון ז"ל.
 0ערב לזכרו של חיים בן עמי ז"ל :ביום רביעי י"ז באדר תשע"ג 27 ,בפברואר  ,2013ערך האגף הביטחוני
חברתי במשרד הביטחון ערב לזכרו של חיים בן עמי ז"ל ששמש כראש האגף עד למועד פטירתו .הערב נערך
במוזיאון הפלמ"ח בנוכחות שר הביטחון אהוד ברק והשר להגנת העורף אבי דיכטר .במקום נכחו מוקירי זכרו
של חיים מהתנועה הקיבוצית ,מהפזורה הבדואית ,מישובי הדרוזים ,מצה"ל ,ממשרד הביטחון ומהשירות .במהלך
הערב נשאו דברים שר הביטחון ,פרופ' מררי והאלמנה רחל בן עמי .מקהלת הגבעטרון ומקהלת תנועות הנוער
השמיעו שירי ארץ ישראל שהיו אהובים במיוחד על חיים.
יהודה ב' ,שובל

גדעון עזרא ז"ל

בן-גוריון לפני  60שנה:

"אני תלוי לגמרי במודיעין הצבאי"

בספטמבר  ,1953יצא בן-גוריון לחופשה לקראת פרישתו מראשות הממשלה וממשרד הביטחון .במהלך חופשתו כתב
"הזקן" סקירה על הבעיות האקטואליות של אותם ימים .בשובו מהחופשה הוא הציג בפני הממשלה תמונה פנוראמית,
אישית ,של המציאות הישראלית על פניה השונות .בן-גוריון דיבר על העלייה הגדולה ,על הקיצוצים החריפים בצבא
הקבע ועל החשש מפני מלחמה נוספת .בדברו על צה"ל ,הדגיש בן-גוריון את תלותו המוחלטת במודיעין הצבאי ,וכך
אמר" :אני תלוי לגמרי בידיעות ובדעות של המודיעין הצבאי שלנו ,שהוא ,אגב ,אולי הענף המשוכלל והמוכשר ביותר
בכל שירותי צה"ל .לדעתי ,הוא איננו נופל משום שירות מודיעין של צבא אירופי או אמריקני .מה שלא יכולתי להגיד
על שום ענף אחר בצה"ל ויש לדעתי לסמוך על האינפורמציה שלו" .דבריו של בן-גוריון בפני מליאת הממשלה ב1953-
נשארו חסויים .הם פורסמו רק ב ,1981-בגיליון יום העצמאות של כתב העת 'מערכות'.
יוסף ארגמן

דוד בן גוריון (צילום :לע"מ)

צ'אפחות
 0חדש ברשת :לראשונה עלה באתר מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית במל"מ מסמך ,שעניינו המתודולוגיה של המודיעין,
פרי עטו של ד"ר אודי ערן – "תובנות העולות מהשיח בקהילות המודיעין בארה"ב ובבריטניה סביב סוגיות מתודולוגיות הנוגעות לטלטלה
במזרח התיכון ,כפי שהן משתקפות במקורות גלויים" .לפרטיםwww.terrorism-info.org.il/he/article/20492 :
 0עוזי ארד :יו"ר המרכז לחקר כוח המגן :פרופסור עוזי ארד נבחר לתפקיד יו"ר המרכז לחקר כוח המגן ברמת אפעל במקום אלוף (מיל')
שלמה גזית ,אשר סיים את תפקידו.
 0חדש על המדף :לאחרונה יצא לאור באוניברסיטה המשודרת ספרו של תא"ל (מיל') ד"ר דני אשר ,המעגל הקרוב ,צבאות ערב בעידן
המלחמות בין מדינות .בספר מתוארים בנייתם והפעלתם של הצבאות בלחימה מול צה"ל בין השנים .1982-1948
 0חיים ניסים :על קבלת הדוקטורט בהיסטוריה של האסלאם בימי הביניים באוניברסיטה העברית.
 0גיל נעמן :המכללה לאיכות השלטון העניקה לגיל נעמן מתנדב המכללה ,תעודת יקיר המכללה על פעילותו ההתנדבותית המסורה
לטיפוח מנהיגות צעירה .התעודה הוענקה לגיל במעמד טקס הענקת אותות אבירי איכות השלטון על ידי התנועה לאיכות השלטון בישראל.
 0יגאל שפי :הועלה לדרגת פרופסור חבר .יגאל מרצה וחוקר במכללת תל חי ובאוניברסיטת תל אביב בתחום ההיסטוריה של המודיעין,
בדגש על תפקיד המודיעין במערכות מלחמת העולם הראשונה במזרח התיכון.
המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון  47143טל' ,03-5497019 :פקס' 03-5497731 :דוא"לnewsmlm@intelligence.org.il :
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אירועים במל"מ*
שריינו ביומנכם
0

0

0

0

האירוע השנתי למשפחות השכולות יתקיים השנה ביום שלישי
כ' באייר תשע"ג 20 ,באפריל  2013בבסיס חיל האוויר בפלמחים.
פרטים ימסרו למשפחות.
השנה ימלאו  19שנים לפטירתו של ראש אמ"ן בעבר אלוף
אהרל'ה יריב ז"ל .האזכרה תתקיים ביום שישי ,א' בסיון תשע"ג
 10במאי  ,2013בשעה  10:00בבית העלמין הצבאי בקריית שאול.
ערב לזכרו של יענקל'ה מן (ז"ל) ,אוצר היסטוריה מודיעינית
בתמונות במל"מ בעבר ,במלאת שנה למותו יתקיים במל"מ ביום
ראשון י' בסיון תשע"ג 19 ,במאי .2013
אזכרה לציון  4שנים למותו של מאיר עמית (ז"ל) ,היו"ר הראשון
של המל"מ ,תתקיים ביום רביעי כ"ה בתמוז תשע"ג 3 ,ביולי .2013

לוח אירועים ב"מועדון חבצלת בשנת :**2013
0

0
0

0

0

0
0

0
0

 - 3.4.13אתגרי קהילת המודיעין הישראלית בשנת 2013

מרצה :אישיות מודיעינית בכירה .האירוע יתקיים במל"מ
(ללא בני זוג).
 - 1.5.13פרשיית מודיעין
האירוע יתקיים במל"מ.
 - 27.5.13דוברות והסברה בעידן האינטרנט והפייסבוק
משתתפים :פנל-דו"צ ,צנזורית ,רמחב"ם ,עיתונאי.
האירוע יתקיים במל"מ.
 40 - 18.6.13שנה למלחמת יום הכיפורים – כנס 1
מלחמת יום הכיפורים ,מה ידענו ואיך הופתענו .בשילוב עם
אמ"ן בהיכל צה"ל בפו"מ (נדרש אישור סופי ,ללא בני זוג).
 40 - 9.7.13שנה למלחמת יום הכיפורים  -כנס 2
מלחמת יום הכיפורים -המודיעין והמפקדים.
בשילוב עם "צוות" בבית חיל האוויר בהרצליה (ללא בני זוג).
 - 2.9.13כנס חברים
האירוע יתקיים במל"מ.
 40 - 7.10.13שנה למלחמת יום הכיפורים  -כנס 3
מלחמת יום הכיפורים והמודיעין הישראלי .במל"מ /היכל צה"ל
(ללא בני זוג).
 - 4.11.13החברה הישראלית מאז רצח רבין ועד היום
 - 11.12.13פרשית מודיעין  -שב"כ

**ההשתתפות רק על-פי הרשמה בדוא"ל או טלפונית מראש בטל':
 03-5491306שלוחה  ,101החל משלושה שבועות לפני האירוע .הכניסה
לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ .התכנית אינה סופית ,יש
לעקוב אחר עדכונים באתר העמותה  www.intelligence.org.ilוהודעות בתא
ההודעות הטלפוניות של המל"מ.
יובל חלמיש ,ר' ועדת פעילות חברים

"רואים מל"מ" ,איגרת המידע של המל"מ ,מופצת אחת לחודש
באינטרנט .שמרו על קשר  -הצטרפו אלינו ומסרו את כתובת
הדואר האלקטרוני שלכם! נשמח לקבל מכם משוב :התייחסויות,
תגובות ובקשות.
תודה ,יוכי ארליך ,עורכת "רואים מל"מ" וחברת הנהלת המרכז

תודתנו

mlm@intelligence.org.il

לד"ר שמעון אביבי ראש ועדת קרנות ההנצחה ,למיקי אלתר מהמרכז
הבינתחומי הרצליה ,ליוסף ארגמן ,לד"ר תא"ל (מיל') דני אשר ,ליהודה
ב' מ'שובל' ,למישל בינט דגן ,לתא"ל (מיל') אפרים לפיד ,לסיוון ממערך
החוזי והמיפוי ( ,)9900לרקפת פאר מזכירת העמותה ,לסא"ל (מיל')
שוניה פכט מש.מ ,2.לנינה פתאל ,להלן קרא ,לאל"מ (מיל') נעם שפירא
מנכ"ל "אגמון" על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

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

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