
בהרצאתו המרתקת סקר ראש אגף המודיעין ב'מוסד' את מאפייני תמונת המצב במזרח 
התיכון, מתוך נקודת מבט המבליטה את האתגרים המורכבים שהיא מציבה בפני קהילת 

המודיעין ומשימותיה בעת הזאת. לדבריו:
# התמוטטות המסגרות המדינתיות הקיימות במזרח התיכון והמצב הביטחוני הופכים 
את המרחב לפרוץ: מצרים שקועה במצוקה כלכלית קשה; ובסוריה – משטרו של בשאר 
חצה את סף הלגיטימיות, אך הוא עדיין מחזיק מעמד והדבר יכול להימשך, ללא אירוע 
קיצון, לאורך זמן. כך או כך, הסיכויים של בשאר לשרוד בשלטון נוטים נגדו. בלבנון, 
חזבאללה נמצא במצוקה נוכח היחלשות בשאר, והוא חושש שיריביו בזירה הפנימית 

ולהטות את מאזן הכוחות הפוליטי לרעתו.  ינצלו את המצב לנסות 

דבר העורכת
השכולות  המשפחות  ולבני  לחברים 

שלום,
האביב  אלת  שם  על  נקרא  מאי  חודש 
ואצלנו  הרומית,  במיתולוגיה  והפריון 
גבוהות  הטמפרטורות  התיכון  במזרח 
נמשכת  בסוריה  כבד.  כבר  החום  ועומס 
התקיפה  בעקבות  האחרונה  והמתיחות  הדמים  שפיכות 
האווירית בסוריה ממחישה את פוטנציאל ההידרדרות במצב 
איתי  תא"ל  באמ"ן  המחקר  חטיבת  ראש  באזור.  הביטחוני 
כי  לאומי  בטחון  למחקרי  במכון  השנתי  בכנס  חשף  ברון, 
משטר אסד עשה שימוש בחומר לחימה כימי "ממית", כנראה 
לגורמים  יעבור  הזה  שהנשק  "הסיכוי  המורדים.  נגד  סארין, 
תגובה  העדר  כי  וקבע  ברון  המשיך  מאד",  מטריד  רדיקליים 
הולמת לעצם השימוש בנשק כימי מהווה איתות, שהשימוש 
בנשק זה הוא לגיטימי. ובאשר להתפתחויות הכלליות במזרח 
התיכון והאיומים על ישראל, ציין ברון כי חלה עליה במשקלו 
במדינות  ההחלטות  קבלת  בתהליך  האסלאמי  השיקול  של 
שבהן כבר בוצעה מהפכה. זוהי מגמה המתנגדת לקיומה של 
ישראל ולהערכתו היא לא תשתנה. ובינתיים - צעירי המהפכה 
בכיכר תחריר אמנם לא קצרו את פירותיה, אך הם לא נעלמו 
ובכוחם להמשיך ולתבוע שינויים ולפעול למען מצרים אחרת. 
לפיתרון  מחכה  מחדרה  כהן  ריקי  של  הערבית  "מקבילתה 

וסבלנותה פוקעת", אמר ברון.
ומגוונת  עשירה  פעילות  לקיים  ממשיכים  אנו  במל"מ  ואצלנו 
את  ולהפוך  המודיעין  קהילת  והמורשת של  ההנצחה  לקידום 
המודיעין.  ולקהילת  השכולות  למשפחות  חם  לבית  ה-מל"מ 
בגיליון 19 של "רואים מל"מ" תוכלו לקרוא על האירוע השנתי 
שערכנו עם המשפחות השכולות בבסיס פלמחים; על 'מועדון 
חבצלת' ובמסגרתו שתי ההרצאות המרתקות: האחת של ראש 
אגף המודיעין ב'מוסד' שהציג את תמונת המצב במזרח התיכון, 
האגף  ראש  של  והשנייה  המודיעיניים;  אתגריה  הבלטת  תוך 
הבכיר למגזר הביטחוני במטה הקיברנטי במשרד ראש הממשלה 
שהציג את ההתמודדות עם אתגרי הסייבר; על פעילות מפעל 
גם  תוכלו  השונות.  בעמותות  הפעילות  ועל  ההנצחה,  קרנות 
להתעדכן לגבי פעילויות נוספות בתקופה הקרובה ולהיערך על 
מנת לקחת בהן חלק. שימו נא ליבכם למיזם חדש של העמותה: 
סינמה בלש בסינמה סיטי – החל מיוני 2013 נקיים מועדון חברים 

שיכלול כיבוד, הרצאה וסרט לחברי העמותה ובני/בנות זוגם. 
יוכי ארליך
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'מועדון חבצלת' – מסגרת שיח 
של ה-מל"מ 

מתחילת 2013 הולך ומשתבח 'מועדון חבצלת', בניצוחו של יובל חלמיש, כבמה לשיח 
בניסן  כ"ג  רביעי  ביום  ב'מוסד'  המודיעין  אגף  ראש  הרצו  זו  במסגרת  ועדכני.  מרתק 
במשרד  הקיברנטי  במטה  הביטחוני  למגזר  בכיר  אגף  וראש   ,2013 באפריל   3 תשע"ג 
 .2013 1 במאי  ביום רביעי כ"א באייר תשע"ג  )מיל'( דורון תמיר  ראש הממשלה תא"ל 
חברים רבים חדשים השתתפו, והקהל הרב שמילא את האודיטוריום ב-מל"מ שיקף את 
ֶרת עם נושאים העומדים  ַתְקֶשׁ העניין הגובר של חברי העמותה בפעילות רלוונטית ַהמְּ

בראש סדר הקדימויות של קהילת המודיעין כיום. 
דברי הפתיחה של ראש אגף המודיעין ב'מוסד' יוחדו לזכרו של אל"מ אברהם גרינברג 
הכרות  הייתה  לשניים  קשה.  ממחלה  עת  בטרם  לאחרונה  לעולמו  שהלך  ז"ל,  )רלו( 
קרובה של כ-30 שנות שירות באמ"ן, עת שירתו הן במודיעין פיקוד צפון והן בחטיבת 
המחקר של אמ"ן, ובתקופות שונות שניהם שימשו גם בתפקיד סגן רח"ט מחקר. בדברי 
הציג  מבחן  בשעת  כאשר  מודיעיני,  לב  באומץ  במיוחד  התבלט  רלו  כי  צוין,  ההוקרה 
הערכת מודיעין והתייצב נגד הזרם, תוך נטילת סיכונים משמעותיים והפגנת מקצוענות 

ויושרה – נכסי צאן ברזל של ערכי קהילת המודיעין. 

ההפצצה הישראלית בקריקטורה של מתנגדי אסד
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המשך מעמוד 1

מלחמת  מאז   - ישראל  ומול 
שקט.  שורר  השנייה  לבנון 
אולם, חזבאללה צבר כוח צבאי 
ובאיכות,  בכמויות  משמעותי, 
בעורף  הפגיעה  את  שהופכות 
צבאי  עימות  בעת  הישראלי 
במרכז  במיוחד  ולכואב,  לוודאי 
אתגר  בפני  ניצבת  ירדן  הארץ. 
מאתגרת  סוריה  קריסת  עצום: 
אותה, במיוחד נוכח מאות אלפי 
לפתחה;  שזורמים  הפליטים 
וקיים חשש ממשי שארגוני הטרור, בדגש על ג׳בהת אל נוצרה, יאתגרו 
השטח   – הפלסטינים  ומול  שאחרי.  ביום  סוריה,  מכיוון  הממלכה  את 
אלים  מרי  ללא  זה,  בשלב  אך  הקרקע,  לפני  מתחת  לבעבע  ממשיך 

משמעותי .
)ולקהילת  לישראל  מורכבים  אתגרים  מציבות  הללו  ההתפתחויות   #
המודיעין(, שיש בהם פוטנציאל להידרדרות, אך הן אינן מהוות בשלב 
זה איום צבאי ממשי, במובן הקלאסי, לביטחונה של ישראל. זאת למעט 

ובעיקר מעל הכל, ההתפתחות בתוכנית הגרעין של  האתגר האיראני, 
איראן. לכך יש להוסיף את איום הטרור מצידה נגד אינטרסים ישראליים/

יהודיים ברחבי העולם, ואת נוכחותה והשפעתה בלבנון, בסוריה בסודאן 
הבינלאומיות אמנם  - הסנקציות  באיראן עצמה  עזה.  לרצועת  ובסיוע 
מכבידות מאד על החברה והכלכלה במדינה, אולם המשטר בטהרן אינו 

מוותר על החזון של הפיכתה של איראן למעצמה גרעינית.
# לצד כל אלה בולטת התחזקותה של תורכיה כמעצמה אזורית חשובה 

ומשפיעה, גם בהקשר להתפתחויות בעיראק ובסוריה. 

נשיא איראן, אחמדינג'אד
משטר אסד מצהיר מוות לישראל בעודו 

ממשיך ברצח אזרחים סוריים

מועדון סינמה בלש
בסינמה סיטי

היכונו! היכונו! היכונו!
חברי העמותה ובני/בנות זוגם 

 מוזמנים להצטרף למועדון
חברים ייחודי:

מפגש חברים + כיבוד קל

הקרנת סרט + הרצאת אורח

חברים המעוניינים להצטרף )בתשלום( 

מתבקשים ליצור קשר עם משרדי העמותה 

mlm@intelligence.org.il :בדוא"ל

סינמה בלש

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

מזמינים אתכם לערב הוקרה
ליענקל'ה מן ז"ל

אוצר היסטוריה מודיעינית בתמונות
שיתקיים ביום ראשון, י' בסיון תשע"ג, 19 במאי 2013 

19:00 - התכנסות וכיבוד קל

19:30 – דברים לזכרו של 
 יענקל'ה:

 דוד צור, מנכ"ל
 שמעון אביבי, 'אגמון'

הרצל זמיר, המשפחה והחברים. 

 20:00 – הרצאה: הנצחה ומורשת בתמונות
במוזיאון הפלמ"ח, גב' שירי ארליך פרסול. 

נא לאשר השתתפות:
בדוא"ל: mlm@intelligence.org.il או בטלפון 03-5491306 

שלוחה 101, או בטלפון 03-5497019 שלוחה 5.

המרכז למורשת המודיעין
אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(2 גיליון 19, סיון תשע"ג, מאי 2013
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דורון תמיר, ראש האגף הבכיר למגזר הביטחוני במטה  )מיל'(  תא"ל 
הקיברנטי במשרד ראש הממשלה )בעבר קמנ"ר(, סקר ב'מועדון חבצלת' 
הקיברנטי*  המרחב  על  ההגנה  עם  ישראל  מדינת  מתמודדת  כיצד 
1997 - כאשר הוקמה תהיל"ה )שתכליתה הייתה  )סייבר( החל משנת 
יצירתו של  ימינו, עם  - ועד  הגנה על אתרי האינטרנט של הממשלה( 

ראש האגף הבכיר למגזר הביטחוני במטה הסייבר: 

בתחום  ישראל  של  יכולותיה  את  ולפתח  לקדם  פועל  המטה 
הסייבר, להפוך אותה למדינה מובילה בתחום טכנולוגיית הסייבר 
ישראל לכלכלת  חדש  צמיחה  מנוע  בבניית  כך  בתוך  ולסייע 

בקידום  נוסף  שלב  היא  התכנית  באקדמיה.  יישומיים  במחקרים  וכלה 
עולמית  למעצמה  והפיכתה  ישראל  מדינת  של  הטכנולוגית  התשתית 

בתחום הסייבר. 
 50 בהיקף של  עידוד מחקר אקדמי  לצד  שיתוף הפעולה עם מפא"ת, 
בישראל  הסייבר  תעשיות  לתעדוף  והתוכנית  שנים,  ל-3  שקל  מיליון 
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שנוצר  פיזי,  והלא  הפיזי  המתחם   - הקיברנטי"  "המרחב 
ממוכנות  מערכות  הבאים:  הגורמים  מכל  או  מחלק  מורכב  או 
ממוחשבות, רשתות מחשבים ותקשורת, תוכנות, מידע ממוחשב, 
תוכן שמועבר באופן ממוחשב, נתוני תעבורה ובקרה והמשתמשים 

של כל אלה" )מתוך החלטת הממשלה, 7 אוגוסט 2011(. 

מטה לאומי במשרד ראש הממשלה בעקבות החלטת הממשלה באוגוסט 
2011. בראש המטה עומד ד"ר אביתר מתניה ופעילותו מתמקדת בקידום 
האנושי  ההון  בקידום  הסייבר;  יכולות  לפיתוח  הנדרשת  הטכנולוגיה 
הנדרש לכך; ובחיזוק ההגנה בסייבר בשיתוף פעולה עם כל המגזרים 
על  מושם  האחרונה  בשנה  מיוחד  דגש  ישראל.  במדינת  הרלוונטיים 
פיתוח קשרי החוץ ההולכים ונבנים עם מדינות מובילות בעולם בתחום 

הסייבר. 
תמיר ציטט מדברי ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שאמר לאחרונה: 
בהצלחה  שמיירטות  ברזל  כיפות  תקדים  חסר  באופן  שפיתחנו  "כפי 
טילים, כך אנחנו מפתחים מעין "כיפת ברזל דיגיטלית", כדי שתגן על 
המדינה מול ההתקפות שמכוונות למערכות המחשב שלנו. מטה הסייבר 
נועד בראש ובראשונה לארגן יכולת הגנתית שמבוססת על שיתופיות 
והעולם  העסקית  הקהילה  ביטחונית,  יכולת  גורמים:  שלושה  של 
האקדמי". יתרה מכך, תמיר הדגיש כי שיתוף הפעולה בין גופי הממשלה, 
ליצירתו של  והאקדמיה מהווים הזדמנות  והתעשייה, החינוך  הכלכלה 
הלאומי  הסייבר  מטה  גבשו  זאת,  במסגרת  למשק.  חדש  צמיחה  מנוע 
מיליון   10 של  בהיקף  דואלי(  סייבר  )מו"פ  מס"ד  תוכנית  את  ומפא"ת 
ופיתוח  מחקר  של  פרויקטים  לקדם  שתכליתה  ראשון,  בשלב  דולר 
המשרתים את שני התחומים: האזרחי-לאומי והביטחוני. זאת, במטרה 
אותה  ישראל בתחום הסייבר, להפוך  יכולותיה של  ולפתח את  לקדם 
בבניית  כך  בתוך  ולסייע  הסייבר,  טכנולוגיית  בתחום  מובילה  למדינה 
הגופים  לכלל  מיועדת  התוכנית  ישראל.  לכלכלת  חדש  צמיחה  מנוע 
העוסקים בסייבר בישראל; החל מיזמים, חברות הזנק וחברות מבוססות 

אחד  ועוד,  זאת  זו.  מטרה  להשגת  בדרך  משמעותי  מרכיב  מהווים   -
במערכת  הוא  הסייבר  תחום  לקידום  המטה  של  הפעילות  מפירות 
החינוך ובאקדמיה: הכנסתו כתחום לימוד בתוכניות הלימודים מכיתה ו' 
ואילך בבתי הספר החל משנת הלימודים תשע"ד; ופיתוחם של מסלולי 

לימודים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים במוסדות האקדמיה.

דורון תמיר
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האירוע המסורתי למשפחות השכולות התקיים השנה ביום שלישי כ' 
בסיון תשע"ג 30 באפריל 2013, בבסיס חיל האוויר בפלמחים. על האירוע 
ניצחה נציגת המשפחות השכולות לוועד המנהל הגב' עדה שחם גילן, 
שיזמה ותאמה את הביקור, והנהלת ה-מל"מ בראשות המנכ"ל דוד צור 
וצוות העובדים - היו על הארגון והלוגיסטיקה. למעלה מ-200 איש בני 
גם אחים  - לראשונה הצטרפו  באירוע  המשפחות השכולות השתתפו 

שכולים - מספרם היה גדול מהרגיל, למרות החום הכבד.
ולאחר  ב-מל"מ  השכולות  המשפחות  בני  התכנסו  הביקור  בראשית 
שהוצע להם כיבוד קל שמעו את דבריו של יו"ר ה-מל"מ צבי שטאובר, 

מ* ב-מל" ם  עי ו ר אי
ם כ נ מ ו י ב ו  נ י י ר ש

'מועדון חבצלת':  0
ביום שני י"ח בסיון תשע"ג 27 במאי 2013,   

ערב עיון בנושא: 
"דוברות והסברה בעידן האינטרנט והפייסבוק"  

השתתפות בפעילות 'מועדון חבצלת' מיועדת לחברי העמותה בלבד, 
 מותנית בהרשמה מראש במשרדי המל"מ ובהצגת תעודת חבר העמותה.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי העמותה בטלפון: 03-5491306, 
.www.intelligence.org.il :שלוחה 101 ובאתר האינטרנט של המל"מ

ביום שלישי כ"ו בניסן תשע"ג 4 ביוני 2013:  0
טקס ההתייחדות עם חללי קהילת המודיעין  
התכנסות בשעה 18:30, תחילת הטקס בשעה 20:00.  

לפרטים נוספים נא ליצוא קשר עם משרדי העמותה.

הזמנה
למפגש בספריית קריאה 

והשאלה ע"ש
סג"מ אביבית בנו ז"ל

בביה"ס התיכון שב"צ
סמטת צביה לובטקין 8, 

גבעתיים.

נפגשים לזכרה ביום השנה 
השלושה עשר

ביום שלישי 21.5.2013.

20:30-19:45 - נתכנס בספריה

20:45-20:30 - דברי פתיחה

20:45 - "לשוב לאר"ץ אהובה" 
- סיפור הבריחה הנועזת 

מסוריה לארץ ישראל.

הצגת יחיד מאת ובביצוע: ג'קלין 
עסיס תורג'מן, בימוי: עירית לוז, 

שירה ונגינה: שי שרם.

משפ' בנו וקרן "אביבית"

"נדיב ונסער ומכאיב, קצר פה כל-כך האביב"
)דוד גרוסמן(

ביקור המשפחות השכולות בבסיס פלמחים

המשפחות  עם  הקשר  את  ולטפח  להמשיך  עמוקה  מחויבות  שהביע 
השכולות ולקדם את מפעל ההנצחה ב-מל"מ. 

בבסיס  לביקור  המשפחות  בני  הגיעו  מאורגנות,  בהסעות  מכן,  לאחר 
פלמחים, במהלכו ניתנו הרצאות והוקרנו סרטים על טייסת הכט"במים 
מטרותיהן,  הקוברה:  מסוקי  טייסת  ועל  מאוישים(  בלתי  טיס  )כלי 
מאפייני פעילותן, ותרומתן המשמעותית לפעילות המבצעית של צה"ל 
סיורים  נערכו  כן,  כמו  ובלבנון.  הפלסטינית  ברשות  בעזה,  והשב"כ 
היה  וניתן  אלה,  טייס  כלי  המשתתפים  בפני  הוצגו  ובהם  בטייסות 

למששם ולחוש אותם במגע יד. 

 יו"ר המל"מ צבי שטאובר
ממששים מקרוב את עוצמת הקוברותפוגש את המשפחות השכולות
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יחידת  של  השנתי  המצטיינים  טקס 
האוסינט "בשבילי שדות", לזכרה של 
ז"ל, התקיים השנה ביום  מיטל שדות 
ראשון ו' באדר תשע"ג 17 במרס 2013, 
בגלילות.  ה-מל"מ  ההנצחה  באתר 
בוא  עם  שנה  מדי  המתקיים  הטקס, 
לשבח  לציין  הזדמנות  מהווה  האביב, 
את הטובים והבולטים בענף האוסינט 

בקטגוריות ההצטיינות השונות. 
לבמה  זה  אחר  בזה  עלו  שנה,  כמדי 
מצטייני הענף וזכו להוקרה ממפקדת 
לחיילי  דרגות  גם  הוענקו  בטקס  שדות.  וממשפחת  ר'  סא"ל  הענף, 

המילואים הבולטים והמתמידים של הענף.
 בטקס הוקרן סרט מרשים שהופק במלאת שני עשורים לשילוב יחידת 
"חצב" ב-8200. הסרט מספר את סיפורו של האוסינט מזווית ראייתם 

ה ח צ נ ה ה ו ת  ש ר ו מ ה ר  מ ש מ ל  ע

"השיבה הביתה": המרוץ מנצרים לשוהם 
לזכרה של שרית שניאור ז"ל

דברים מטקס המצטיינים בענף האוסינט )המודיעין הגלוי( "בשבילי שדות":

הענף נמצא בתנופת עשייה ומתמודד עם 
אתגר מיצוי המדיה החברתית

שוהם,  מתיכון  יב'  תלמידי  כ-230 
מפקדת  ז"ל,  שניאור  שרית  למדה  בו 
עמדת תצפית של חיל מודיעין השדה 
אשר  הקרבי(,  האיסוף  חיל  )כיום 
 ,2003 באוקטובר  בנצרים  נהרגה 
וחיילי גדוד 'נשר' בו שירתה, השתתפו 
השנה - זו השנה התשיעית - במרוץ 

לזכרה. 
שני ימי המרוץ היו שיאם של 5 חודשי 
הלימודים(.  במסגרת  )שלא  אימונים 
לאחר טקס קצר ואמירת קדיש על ידי 
שמעון שניאור, אביה של שרית, בבסיס נחל עוז שברצועת עזה, החל 

מרוץ השליחים והסתיים בישוב שוהם למחרת.
מסלול המרוץ עובר בתחנות אשר כוללות הנחלת ערכים של מורשת 
ובאנדרטת   52 גדוד  באנדרטת  השחור",  ה"חץ  באתר  לרצים:  קרב 
הצנחנים. אל הרצים שהגיעו לשוהם הצטרפו לקטע ריצה אחרון מאות 
ונציגים מבתי הספר היסודיים  מתושבי שוהם, משתתפי המרוץ בעבר, 
מדליות  חלוקת  בטקס  הסתיימו  המרוץ  ימי  שני  הביניים.  וחטיבות 
למשתתפים. הוריה של שרית, שמעון וזהבה, העניקו 3 מלגות לתלמידים 
ספורט  ביולוגיה,  שרית:  של  ללבה  קרובים  שהיו  בתחומים  מצטיינים 
ותרומה מיוחדת לקהילה. קיומו של המרוץ הוא פרי יוזמה משותפת של 

משפחתה של שרית, חברים ומועצת שוהם. גדוד 'נשר' ומפקדיו מלווים 
באדיקות את המשפחה ונוטלים חלק פעיל בהנצחת זכרה של סמלת 
שרית שניאור ז"ל. מפעל ההנצחה על כל מרכיביו מבטא את רוחה של 

שרית והוא מפעל חינוכי מעצים ומרגש. 
הקרן ע"ש שרית שניאור ז"ל הוקמה ב-מל"מ בשנת 2004 ביוזמת המשפחה, 
החברים והיחידה הצבאית, להנצחת זכרה של חיילת חיל מודיעין השדה, 

שנרצחה ע"י מחבלים בעת מילוי תפקידה. יהי זכרה ברוך!

משמעותיים  דרך  ציוני  הסוקרים  ובהווה,  בעבר  האוסינט  אנשי  של 
בתולדות המודיעין הגלוי ופותחים צוהר להבנת חלקו הגדל והולך של 

המודיעין הגלוי בתמונת המודיעין הכוללת. 
הגלוי  המודיעין  תחום  כי  ניכר,  בכנס  ונשמעו  שנאמרו  מהדברים 
אתגרים  עם  מרשימה  בצורה  ומתמודד  עשייה  בתנופת  כיום  נמצא 
מהשינויים  והן  האזוריות  מהתמורות  הן  הנובעים  ומגוונים  חדשים 
האחרונות  בשנתיים  והטכנולוגיה.  המקורות  בתמונת  התכופים 
מתמודד הענף עם אתגר מיצוי המדיה החברתית, שמייצר הזדמנויות 
מודיעיניות חדשות ובעלות חשיבות רבה בכל הקשור לניתוח ציבורים 

במדינות היעד.
וזרי  אישיים  מכתבים  למצטיינים  הוענקו  ההוקרה,  לתעודות  בנוסף 
פרחים בשם משפחת שדות. בטקס השתתפו חיילי יחידת "חצב" ורבים 
מחיילי וקציני 8200. בין המברכים היה גם תא"ל )מיל'( אפרים לפיד, יו"ר 

קרן מיטל שדות ז"ל ב-מל"מ, שהיה בעבר מפקד "חצב". 
סטלה שדות וסא"ל ר'

מיטל שדות ז"ל

שרית שניאור ז"ל
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סילביה רפאל לוחמת המוסד מונצחת במגדל

חוויה מודיעינית גם למבקרים מחו"ל 

דיויד אחיה של סילביה רפאל ואחייניתה אלכסנדרה באנדרטה לזכרה

סילביה רפאל ז"ל

י"ב  שני  ביום  ב-מל"מ  ביקרה  מתורכיה  יהודיים  תיירים  קבוצת 
2013. במהלך הביקור, התוודעו האורחים  22 באפריל  בסיון תשע"ג, 
והנחלת  הנצחה  כאתר  ה-מל"מ,  למהות  במספר(  מ-100  )למעלה 

מורשת, ולפעילות המתנהלת בין כתליו. 
בסרט  וצפו  שם,  ואוהל  המבוך   - ההנצחה  במפעל  בקרו  האורחים 
כך  עמית.  מאיר  ע"ש  ולטרור  למודיעין  המרכז  של  ובמצגת  תדמית 
גילו  האורחים  המרכז.  של  הענפה  לפעילות  צוהר  למבקרים  נפתח 
מדינת  ע"י  העולם  ברחבי  יהודים  הצלת  על  בהרצאה  מיוחד  עניין 
נפרסה  כן  המוסד.  ובראשה  המודיעין,  קהילת  באמצעות  ישראל, 
בפניהם פעילות המוסד בהעלאת יהודי איראן, אחרי עליית חומייני 
קהילות  על  המרחף  המתמיד  האיום  הדגשת  תוך  ב-1979,  לשלטון 
היו  הביקור  בתום  האורחים  תגובות  האסלאם.  בארצות  יהודיות 
נרגשות והמבקרים הביעו הערכה לקהילת המודיעין, ל-מל"מ ולצוות 

המורחב שאירח אותם.
ביקור זה הוא אחד משורה של ביקורים של אורחים מחו"ל המגיעים 
תיירים,  של  משתתפים  רבות  מאורגנות  מקבוצות  החל  ל-מל"מ: 
פורומים של מדריכי תיירים המגלים יותר ויותר עניין בשילוב ה-מל"מ 
בביקוריהן  ב-מל"מ  ביקור  הכורכות  משפחות  תכניותיהם,  במערך 
בארץ ונציגי גופים רשמיים מחו"ל בביקורי רצון טוב. מתחילת השנה 
פקדו את ה-מל"מ למעלה מ-10 קבוצות מאורגנות ואחרות מארה"ב, 
"ידידי  מנורווגיה,  ייחודיות  קבוצות  ו-2  בריטניה  ארגנטינה,  קנדה, 

ישראל", פרי יוזמתו של חבר המל"מ, זלמן גנדלר )ז'מקה(.
שפת  להתאמת  בנוסף  מתאפיינת,  אלה  לביקורים  ההיערכות 
ההדרכה, בבניית תכנית מותאמת למוקדי התעניינות של המבקרים 
זכינו  וכבר  ונרגשות,  נלהבות  המבקרים  תגובות  ה-מל"מ.  ולחזון 

בעקבותיהן לפניות לביקורים נוספים. 
צוות ההדרכה

אזור  אלו  בימים  ומוקם  הולך  מגדל,  לעיירה  בסמוך  הכנרת  לחוף 
הכנרת  חופי  לשיקום  מגדל"  "חוף  פרויקט  במסגרת  חדש  תיירות 
והנגשתם לציבור הרחב. בלבו של הפרויקט, הוקמה כיכר שבמרכזה 
המוסד  לוחמת  של  שמה  על  להיקרא  נבחרה  זו  כיכר  שעון;  מגדל 
הייתה של  סילביה  ע"ש  הכיכר  לקריאת  היוזמה  ז"ל.  רפאל  סילביה 

ראש המועצה של מגדל תא"ל )מיל'( 
הרצל גדז', לאחר שהתרשם מקריאת 
לאור  שיצא  אורן  רם  של  ספרו 
של  ומותה  חייה   – "סילביה  אשתקד 

לוחמת מוסד".
של  שמה  על  הכיכר  חנוכת  טקס 
שלישי  ביום  התקיים  רפאל  סילביה 
 ,2013 באפריל   23 תשע"ג  באייר  י"ג 
מגדל  מועצת  של  משותף  כמפעל 
והמל"מ. את הטקס הנחה מוטי כפיר, 

שגייס את סילביה, ושיזר בדבריו קטעים מסיפור חייה ופועלה. 
הרצל  )מיל'(  תא"ל  המועצה  ראש  ולזכרה:  לכבודה  דברים  נשאו 
יו"ר הסוכנות היהודית מר נתן שרנסקי, אשר עמד על הקשר  גדז', 
ואהבת  לציונות  העמוקה  הזיקה  והוא  סילביה  עם  שלו  המשותף 
במגבלות  תאר  אשר  שביט  שבתי  מר  לשעבר  המוסד  ראש  הארץ, 
של  ואחייניתה  אחיה  במוסד,  לוחמת  המושג  מהות  את  האפשר 
סילביה שהגיעו במיוחד מדרום אפריקה וסיפרו על ילדותה, הסופר 
של  הפיכתה  את  הבליט  אשר  צור,  דוד  ה-מל"מ  ומנכ"ל  אורן  רם 

סילביה לסמל עבור בני הנוער. 
זמירה לביא

חוויה מודיעינית
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ה  ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ

שר הביטחון יעלון סייר 
באגף המודיעין

עם כניסתו לתפקיד שר הביטחון, ערך משה )בוגי( יעלון בקור ראשון באגף המודיעין ביום 
שלישי כ"ט בניסן תשע"ג 9 באפריל 2013. במהלך הביקור נפגש השר עם ראש אמ"ן אלוף 

אביב כוכבי ושמע סקירות על המצב בנושאים הרלוונטיים.
"אנו בעידן של שינויים דרמטיים המעמידים את אגף המודיעין בפני אתגרים חסרי תקדים, 
שיוצרים גם סיכויים וגם סיכונים, וחשוב לזהות את שניהם“, אמר השר יעלון במהלך הביקור, 
גם  כמו  בפרט,  התיכון  ובמזרח  בעולם  הדרמטיים  השינויים  מן  נובע  מהאתגרים  ”חלק 
מההתפתחויות הטכנולוגיות, בעיקר בתחום התקשורת והסייבר, שאף הן יוצרות הזדמנויות 
עצמו  את  מתאים  שהאגף  לראות  שמחתי  לשינויים“.  ערים  להיות  היא  החוכמה  ואיומים. 
שמשרתים  האנשים   - כוחו  סוד  את  ומפתח  מטפח  ובעיקר  המתרחשים,  השינויים  נוכח 
אגף  ”בזכותכם  כי  שציין  הביטחון,  הוסיף שר  ויכולותיהם“,  מרצם  מיטב  את  ומקדישים  בו 
המודיעין נמצא היום בשורה הראשונה של גופי המודיעין בעולם, ומאפשר לנו, הקברניטים, 

לקבל החלטות כשבפנינו מונחת תמונה בהירה ככל שניתן“.

נציגי 8200:

השראה להכללה בחברה הישראלית 
באמצעות פרויקט "שווים במדים" 

הכנס הארצי של אקי"ם ישראל שהתקיים ביום חמישי טו באייר תשע"ג 
הישראלית.  בחברה  הכללה  בסימן  עמד  בירושלים,   2013 באפריל   25
בכנס השתתפו מאות מרחבי הארץ, ונטלו בו חלק בין השאר גם שרי 
בתחומי  העוסקים  שונים,  מגופים  בכירים  וגורמים  והרווחה  החינוך 

הרווחה והחינוך.
מגבלה  עם  אנשים  של  לצה"ל  הגיוס  פרויקט  הוצג  הכנס  במסגרת 
שכלית התפתחותית - פרויקט "שווים במדים". נציגי יחידה 8200 ייצגו 
חיילים   4 הפרויקט  במסגרת  ביחידה  משרתים  כיום  צה"ל.  את  בכנס 
וחיילות. נציגי היחידה בכנס היו סמלת רעות כהן, המשרתת מזה כ-3 
שנים במסגרת הפרויקט, ולצידה מפקדיה: רס"ן עידן ח. ורס"ב דורון ח., 
נגד וותיק, שמתייחס אליה ואל חבריה כאילו היו ילדיו. השלושה נטלו 
חלק בקבוצת דיון בנושא הפרויקט ולאחר מכן רס"ן עידן וסמלת רעות 

נשאו דברים בפני באי הכנס.
רעות בת 26 משרתת במחסן ההשבתות של 8200 ועוסקת במיון חלפים. 
היא כתבה בעצמה את הדברים שנשאה בכנס ואף הקלידה אותם. להלן 

מתוך דבריה:
המקום  את  אוהבת  אני  להתגייס,  שלי  הזכות  זו  כי  להתגייס  "רציתי 
היום  דיברנו  אחרים.  חיילים  ולהכיר  לעבוד  לי  ונחמד  אני משרתת  בו 
ישראל  במדינת  אדם  כל  של  הזכות  ועל  הצבאי  השירות  על  )בכנס( 
להתגייס לצה"ל. אני תורמת לצבא ולמדינת ישראל ומרגישה שאוהבים 
ומכבדים אותי. עוד חודש אני אמורה להשתחרר אבל אני מאוד מתרגשת 

להישאר בבסיס כאזרחית עובדת צה"ל".

במסגרת  וחיילות  חיילים   5 המודיעין  בחיל  משרתים  כיום  כי  יצוין, 
15 לפני כ-4 שנים. הפתיחות  הפרויקט "שווים במדים", שהחל בבה"ד 
והנגדים אשר  יחסם של המפקדים הבכירים, הקצינים  המאפיינת את 
מלווים את החיילים, מרגשת ומעודדת. היא מאפשרת את המשך קידומו 
של הפרויקט ושילוב מועמדים נוספים עם מגבלה שכלית התפתחותית 

להשתלב בחיל בעתיד. 
גדעון מיטשניק

שר הביטחון משה יעלון

גיוס מחזור מתנדבים בפרויקט "שווים במדים", מאי 2011
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ת ו ח פ א ' צ
0 חיים בלומנבלט, אל"מ, ראש מטה שר הביטחון. היה קצין בכיר בחמ"ן.

אבי דיכטר מונה ליו"ר הקרן לרווחת ניצולי השואה. דיכטר, שהיה ראש השב"כ והשר להגנת העורף, הוא בן להורים ניצולי שואה,   0
שאיבדו את כל משפחתם בפולין.

0 אפרים הלוי, ראש המוסד ויו"ר ה-מל"מ לשעבר יקבל ב-21 במאי 2013 תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר-אילן.

תא“ל אלי בן מאיר מונה לקצין מודיעין ראשי
תא“ל אלי בן מאיר נכנס ביום חמישי י' בניסן תשע"ג 21 במרס 2013, 
בן מאיר החליף את תא“ל אריאל  מודיעין ראשי. תא“ל  לתפקיד קצין 
אביב  אלוף  המודיעין,  אגף  ראש  גם  השתתף  החילופין  בטקס  קארו. 
כוכבי. ”בשנים אלו הייתה לי הזכות לקחת חלק בהובלת אנשי החיל, 
הממשיכים לפעול הרחק מאור הזרקורים ומגיעים להישגים מודיעיניים 
מהווה  "אמ“ן  קארו.  תא“ל  אמר  לדמיין“,  שניתן  למה  מעבר  ומבצעיים 
יכולות איסופיות מדהימות. הטכנולוגיה המתקדמת בעולם,  חיבור של 
גוברת  והבנה  ומחקר  עיבוד  יכולות  ונועזות מבצעית,  יצירתיות  יכולות 

של הצרכנים - מובילים אותנו להישגים יוצאי דופן“.
תא“ל אלי בן מאיר שימש במגוון תפקידים מודיעיניים בכירים, ביניהם 
נספח לענייני מודיעין בארה“ב, סגן ראש חטיבת המחקר באמ“ן וקמ"ן 

פיקוד הדרום.
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מימין תא"ל קארו, אלוף כוכבי ותא"ל בן מאיר

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

 עמותת מודיעין 10 מתעמקת בסוגיות
מים וגבולות

עמותת מודיעין 10 בתל פח'ר

קיימה את הקמפוס המסורתי שלה שהתמקד  מודיעין עשר  עמותת 
הפעם בלימוד מעמיק של סוגיות המים של ישראל והגבולות בין ישראל 
לסוריה. ביקרנו במפעל המוביל הארצי באתרים אשכול וספיר, עמדנו 
מיזמי  על המהפכה שעבר משק המים בשנים האחרונות, עם הפעלת 
ישראל  בין  וסיירנו לאורך הגבולות, שעמדו למו"מ  ההתפלה הגדולים, 

לסוריה עם דוד שטנר, עמית ומומחה מאין כמוהו לתחום זה. 
בתל  הקרב  בתאור  כולנו  את  ריגש  מוראד  שמואל  העמותה,  חבר 
פח'ר, שבו עוטר בעיטור המופת, ואלי זיו שיתף את החבורה בפרשיה 
גם  וכלל  גולן,  במרום  הנופש  בכפר  חנה  הקמפוס  היומינט.  מתולדות 
המשתתפים   60 שגיא.  אודי  חברנו  בהדרכת  ברמה  באתרים  סיורים 

בקמפוס נהנו מסוף שבוע מאתגר ועשיר. 
למי שעדיין לא נרשם - כנס מרחב מרכז לדורותיו יערך ביום שישי 14 
ביוני 2013 בירושלים. אם שרתת במרחב נא פנה לשמואל מוראד במייל 

mur154@014.net.il
גדי זהר
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עמותת בוגרי 8200 משתפת ש...

מהנעשה ב'אגמון'
במוצאי יום השואה התקיים ערב זיכרון 
)במרכז וייל שבכפר שמריהו( שבו 
אגמון  מחברי  שלושה  סיפרו 
השואה(  לניצולי  שני  )דור 
משפחותיהם  תולדות  על 
היה  סיפורם  עיקר  בשואה. 
השתיקה"  "קשר  את  לשבור 
על  מילדיהם,  ההורים  ששמרו 
מנת "לא להפריע להם לבנות את 
המדינה" ושלא לחטט בטרגדיות העבר. 
אבל בערב הזה סיפרו ורדה ל., זאב כ. ורוני ס. על 
הסקרנות שעוררה אותם השתיקה הזאת והמעקב 
עברה  לגילוי  למסע  אותם  שהוציא  הקשה  הנפשי 

ויחסם  החיים  תפיסת  את  במעט  לא  ושעיצבו  שעברו  הקשים  והגילויים  המעקב  בתיאור  הקהל  את  ריתקו  המספרים  משפחתם.  של 
למשפחתם. במהלך הערב גילו וורדה וזאב להפתעתם כי משפחותיהם עברו באותה עיירה בנדין בפולין בתקופת השואה. לצד עדויותיהם 
הוקרן סרט על העיירה בנדין )בנז'ין בפולנית( . בסוף הערב נחשפו המשתתפים לנושא הגניאולוגיה במרשתת )באינטרנט( ולאפשרויות 

הגלומות בכך בסקירה קצרה שנתן החוקר צח אוריין.
נעם שפירא

היחידה  בוגרי  עמותת  להייטק'':  ''הזנק   0
אשר  בסדרה  השלישי  מורשת,  ערב  קיימה 
לאורך  שפותחו  טכנולוגיים,  בפתרונות  התמקד 
של  והשפעתם  המבצעית  תרומתם  האלינט,  למערך  השנים 
פתרונות אלו על מערכים נוספים ביחידה. האירוע התקיים בזכות 
בכירים  תפקידים  שמילאו  היחידה,  בוגרי  של  המלאה  הירתמותם 
בתחום הטכנולוגי-מבצעי של האלינט ובפיקוד על היחידה, קצינים 
העוסקים בתחום זה בשירות סדיר, בני משפחותיהם של 'מוהיקני 
מערכות אלינט', תמיכה לוגיסטית של מטה היחידה ומדור מורשת. 

הנחה שוניה פכט. 
הסדיר  ובסגל  העמותה  בבוגרי  גדוש  היה  ב-מל'מ  האודיטוריום 
חמים.  פתיחה  דברי  גם  שנשא  נ',  תא''ל  המפקד  של  בראשותו 
התוכנית כללה נושאים שונים: 'אלתור פתרונות' )איציק פומרנץ(, 
אק(,  )אבי  אלינט'  מערכות  דרכי  מפת  בציר  ומהפיכות  'הפיכות 
כתלות  האנושי  'ההון  בנטוב(,  )אריה  הסיפור'  שמאחורי  'הסיפור 
והיום',  אז  ו'אלינט  גילקיס(,  )זאב  עיבוד'  ומערכות  הפתרון  ברמת 
שהוכן על ידי סרן אלעד כהן והוצג בטריו )רס''ן ינון בטאט, איציק 

פומרנץ ואבי אק(.
אלינט,  פתרונות  על  סרטון  )כולל  מצגת  הוקרנה  הערב  במהלך 
שנגזר מהסרט 'אותות באוויר' - 2011 שהוכן על ידי הח''מ(, שהוכנו 
בעקבות פעילותם המופתית של המציגים וכן מעורבותם הפעילה 
און,  דור  מוטי  את  שכללה  האירוע  של  ההיגוי  וועדת  חברי  של 

בני גלעד ונעם שפירא. כמו כן, הוצגה על גבי פוסטרים פעילותם 
הטכנו-מקצועית של 3 'מוהיקני' מערכות האלינט' – חיים מרון ז''ל 
יו''ר עמותת  נעל  ז''ל. את הערב  דורון  ואיתמר  ז''ל  יוסף הורוביץ   ,
לקיים  בטחונו שהעמותה תמשיך  את  למפרט, שהביע  ניר   2 ש.מ. 

ערבים איכותיים נוספים גם בעתיד. 
0 בוגרי תחום מודיעין אלקטרוני של דסק נ''מ אשר שירתו 
ומרגש  נוסטלגי  מורשת  ערב  קיימו   1977-1972 בשנים  ביחידה 
בחיפה במהלך חודש מרץ 2013. תודה לדרור אבני, מארגן האירוע 

ולנוספים שתרמו להצלחת הערב.
חג  לפני  קיימה   8200 בוגרי  עמותת  בודדים:  לחיילים  שי   0
הפסח טקס חלוקת שי לחיילים הבודדים ביחידה. העמותה מקיימת 

מסורת מבורכת זו מדי שנה. 
0 אירוע ההתרעה השנתי ב-מל"מ, מורשתו של תא''ל יואל בן 
פורת ז''ל , יתקיים ביום רביעי כ' בסיון תשע"ג 29 במאי 2013 באתר 

ההנצחה במל"מ. 
להיערך  מתוכנן  היחידה  של  סיני  מרחב  בוגרי  כנס   0
יום  מלחמת  לפרוץ  שנה   40 לציון   2013 אוקטובר  בתחילת 
 הכיפורים. יוצאי המרחב מתבקשים ליצור קשר: טל' 03-5114123,

 kenesinai@gmail.com :דוא"ל
0 אירועי מורשת: ועדת התוכן של ש.מ. 2 מתכננת לקיים אירועי 
מורשה נוספים, ביניהם: סיגינט מוטס, קד''צ, "מפקדים מספרים" - 
אירוע שני בסדרה, 'ההזנק להייטק' - הנדסת מכ''ן, ועוד היד נטויה. 
שוניה פכט

זוכרים את קורבנות השואה
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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 

תודתנו 
תיקוניו  על  ההנצחה  קרנות  ועדת  ראש  אביבי  שמעון  לד"ר 
לזמירה  זהר,  לגדי  צה"ל,  לדובר  א’,  לאבנר  המועילות,  והערותיו 
מזכירת  פאר  לרקפת  מיטשניק,  לגדעון  לפיד,  לאפרים  לביא, 
לזהבה  שדות,  לסטלה  פתאל,  לנינה  פכט,  לשוניה  העמותה, 

שניאור ולנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר. 

"רואים מל"מ", איגרת המידע של ה-מל"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 
mlm@intelligence.org.il
 אתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין,
ת"ד 3555 רמת השרון 47143, טל' 03-5497019, פקס 03-5497731

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

המוסד במבצע אנטבה - גילויים חדשים

דיווח ב'טלפון האדום'

מברק מניירובי

ב'מבצע  הארגון  של  חלקו  על  המוסד  במוזיאון  שהוצגה  בתערוכה 
יונתן' )אנטבה(, נחשפו לראשונה מסמכים שונים, ביניהם מוצגים כאן 

לראשונה ב"רואים מל"מ" שלושה מהם:
האדום',  ב'טלפון  שיחה  של  בכתב  תיעוד   - בפריז  המוסד  חקירות 
ומוסיפה עוד פריטי מידע מהם  המשקפת את מצבם של בני הערובה 

הורכבה תמונת המודיעין.
- המתאר את סירובו של בית החולים המקומי לגבות  מברק מניירובי 
והקרובים  החמים  היחסים  את  ומשקף  שנתן,  הסיוע  על  תשלום 

שאפשרו, בין היתר, את תדלוק המטוסים בקניה בדרכם ארצה.
מברק ברכות מראש המודיעין האיראני - עדות לקשרים שהיו בעבר, על 

הצלחתו של המבצע.
אוצר התערוכה אבנר

ברכות מאיראן

"מ
לע

ת: 
נו

מו
ת
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