המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)
אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

קול קורא
לפרסי קרן אברהם שרוני לשנת תשע"ט2019/
הקרן ע"ש אל"מ אברהם שרוני ז"ל מזמינה להגיש הצעות להענקת פרסים
לעידוד אנשים ומעשים ראויים לציון בתחומים להלן :
א .הוראת השפה הערבית לדוברי עברית במערכות החינוך וההדרכה בארץ
ב .קידום ידע השפה הערבית ושפות מזה"תיות נוספות
ג .קידום נושא המילונאות בשפות הערבית ,הפרסית ולהגיהן
ד .פעילות יצירתית לשיפור תפעול המודיעין
ה .עשייה אישית או קבוצתית שיש בה תרומה לקהילה בהקשר המודיעיני
ו .פעילות בעלת ערך מודיעיני ראויה להערכה מיוחדת

סך הפרסים השנה  ₪ 18,000למספר זוכים
בקשה לקרן תכלול:
א .פרטי המבקש – כתובת ,טלפון ,כתובת דוא"ל ,תמצית קורות חיים (חצי עמוד).
ב .הצהרת המבקש  )1 -האם קיבל פרס בגין הפעילות
 )2הרלבנטיות של הפעילות למטרות קרן אברהם שרוני (עד חצי עמוד)
ג .מעשים ומיזמים (פרוייקטים) – תיאור הפעילות בצירוף מסמכים והמלצות מטעם גופים ממליצים.
הצעות יש להגיש עד יום כ"ה בשבט תשע"ט  31ינואר 2019
בדואר (בשני עותקים) אל :קרן אברהם שרוני,
המרכז למורשת המודיעין (מל"מ),ת"ד  , 3555רמת השרון 47134
או בדוא"ל (עם נספחים בtmlm@intelligence.org.il – )PDF -

המלגות יוענקו בטקס שיתקיים במהלך חודש אפריל 2019
אברהם שרוני ז"ל
2012 - 1918

אברהם שרוני נולד בבגדד ב .1918-בנעוריו היה פעיל בתנועת הנוער הציונית "אחיעבר" ,ובשנת  1934עלה
ארצה והתחיל ללמד ערבית בקיבוצי עמק הירדן ,בטבריה ובקרית מוצקין .בשנת  1941גויס ליחידת
המסתערבים של הפלמ"ח ופעל בסוריה ובלבנון .עם שובו ,היה האחראי על רשת הקשר במחוז ירושלים
מטעם ה"הגנה" .במקביל למד שפה וספרות ערבית ועברית באוניברסיטה .ב 1948-עבר לתל אביב והיה בין
מקימי יחידת ההאזנה של חיל המודיעין .שרוני הקים את מערך ההדרכה של יחידת הסיגינט  ,כולל לימוד
ערבית לנוער בפנימיות ,כתיבת ספרי לימוד והכשרת מורים ומדריכים .ב 1963-הוענק לו פרס ביטחון ישראל.
ב 1976-החל לעבוד על מפעל חייו ,המילון המקיף הערבי-עברי ,שיצא לאור ב .1987-עד שנותיו האחרונות
המשיך שרוני לעדכן את המילון בגרסתו המקוונת והמקיפה ביותר .עם הגיעו לגיל  90הועלה לדרגת אל"מ.
שרוני היה איש משפחה אוהב ומסור לאשתו עדנה ,לילדיו מיכל ,משה ,אלחנן ושרה ,לנכדיו ולניניו.

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) ,אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה,
ת"ד  , 3555רמת השרון  , 47134 ,טל' 03-5497019

