ISRAELDEFENSE

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)
אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

בימת מודיעין – מפגש מס'  - 25מפגש ראשון לשנת 0202
יום שישי 31 ,במרץ  ,0202במרכז למורשת המודיעין בגלילות.

הנושא :טורקיה פועלת למצב עצמה כמעצמה אזורית
 - 20:22 - 20:22התכנסות וכיבוד קל
 - 20:32 - 20:22פתיחה  -עמיר רפפורט  ,ISRAEL DEFENSEתא"ל (במיל') דודו צור מנכ"ל המל"מ.
 - 20:45 - 20:32הצגת פרשיה מודיעינית.
 -33:22 - 20:45פאנל בהנחיית תא"ל (במיל') אמנון סופרין ובהשתתפות:


מר פיני אביבי  -מ ילא שורה ארוכה של תפקידים בנציגויות ישראל בעולם ובמטה משרד החוץ בירושלים ,בהם :מנהל
מחלקת המזרח התיכון ( .)3000-3003בשנת  3003מונה לשגריר ישראל בקולומביה ,תפקיד אותו מילא במשך שנתיים.
בשנים  3001–3001כיהן כשגריר ישראל בצ'ילה .בשנים  3000–3001שימש כממלא מקום ראש אגף השלום והמזרח
התיכון .במסגרת תפקידו זה השתתף בוועידות השלום השונות ,כולל ועידת וואי והוועדה המצומצמת לניהול השיחות
עם סוריה ולבנון בעקבות מבצע ענבי זעם בנקורה .בשנים  0221–3000כיהן כסמנכ"ל משרד החוץ לאמריקה הלטינית.
בשנת  0221מונה לשגריר ישראל בטורקיה .התחזקות הגורמים האסלאמיים בטורקיה תחת שלטון "מפלגת הצדק
והפיתוח" ( ) AKPבראשות רג'פ טאיפ ארדואן והתקרבותה של טורקיה לעולם הערבי בתקופה זו ,עוררו חשש לפגיעה
ביחסים עם ישראל .תקופת כהונתו של אביבי אופיינה במאמץ לשמר את מערכת היחסים הטובה בין המדינות ואת
ערוצי הקשר הפתוחים בין אנקרה וירושלים.
בשנת  0221מונה לסמנכ"ל משרד החוץ למרכז אירופה ,מזרח אירופה ,אירו-אסיה ורוסיה .בתקופת כהונתו נחתמו שורה
של הסכמים חשובים בין ישראל למדינות המרחב ,כולל הסכמי פטור מאשרות עם רוסיה ועם אוקראינה .בשנת 0232
מונה למשנה למנכ"ל משרד החוץ וראש המערך לנושאים מולטילטרליים ,גלובליים ואסטרטגיים ,הכולל ארבעה אגפים
מרכזיים :כלכלה ,אסטרטגיה ,ארגונים בינלאומיים ומש"ב  -הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי.
במסגרת תפקידו זה שימש גם כחבר בוועדה הבינמשרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל
(ועדת צמח) .בינואר  0234יצא לגמלאות .מכהן מאז ספטמבר  0234כיו"ר נשיאות האגודה הישראלית לדיפלומטיה.



ד"ר חי כהן איתן ינרוג'ק – יליד טורקיה  ,מומחה להיסטוריה המודרנית של טורקיה ,פוליטיקה טורקית בת זמננו,
הכורדים בטורקיה ויחסי ישראל טורקיה ,הוא עורך משותף של כתב העת "תורכיה-סקופ" מטעם מרכז משה דיין
ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.



אל"מ (בדימוס) שלמה גואטה – שלמה שירת בחיל הים בתפקידי מודיעין במספן המודיעין (מד"ן) במגוון תפקידים
שטח איסוף ומחקר .בוגר חוג מורחב במזרח תיכון וכיום חוקר נלווה במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית
באוניברסיטת חיפה.

 33:12 - 33:22שאלות הקהל ותשובות

יום העיון פתוח לבני /בנות זוג.

עלות לחברי מל"מ.₪ 42 -

מותנה בהרשמה מוקדמת במשרדי המל"מ בטלפון 21-5403125/21-5401230 :שלוחה  - 335רקפת או בדוא"ל
mlm@intelligence.org.il

