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 שלום רב, -לחברות וחברי המל"מ 

 

 לוח אירועים   - 9602לשנת  מל"מ חברים בלפעילות                          

 כללי

                                "קפה ומאפה"  ן חברים. כל אירוע יכלול מפגש חברים בפינתהאירועים יישאו אופי של מועדו

                                             שיגיש אחד מחברי המל"מ, מרצה אורח והרצאה2מצגת2שחזור פרשייה2סרט בנושא

 או פנל מרצים. 

 ובמרביתם ישתתפו בני2בנות הזוג.  האירועים יתקיימו לרוב באודיטוריום אתר ההנצחה

 לפני כל אירוע.  ההשתתפות באירועים תהיה בהתאם לרישום טלפוני2דוא"ל מראש, החל משבועיים

 הרישום בשיטה זו יימשך כל עוד אין במל"מ כתובות דוא"ל לרוב2כל חברי העמותה.

 

 בהתאם למפורט בטבלה.תהא  אירועההתכנסות לכל 

 תעודת חבר2ת עמותת המל"מ.הכניסה לאירועים בהצגת 

 

 

 חנייה תתאפשר בחניון מצפון לכיכר ובחניון פו"מ; חניון האתר משוריין למרצים ולנכים. 

 

 

 באתר המל"מ, לגבי שינויים ותוספות.השבועיים ויש לעקוב בעדכונים 

 

 

 רשימת האירועים מעבר לדף                                                     

                                                                          

 

 

 

 

 



    
 

 :9602בשנת  -מועדון 'חבצלת', ' בימת מודיעין' ו'סדנאות' מכון המחקר –משותף לוח אירועים 

 הערות שם מרצה נושא תאריך

, ל"ז ברנדיס יעקב קרן מלגות חלוקת טקס 01.0.02
 -ויצמן ממכון סגל ערן' פרופ של והרצאה

 בריאות על והשפעתם שבתוכנו החיידקים'
 '.ומחלה

 00:66 בשעה התכנסות 

 00:66' התח, 02:76 התכנסות  א חלק -ההתשה במלחמת המודיעין -סדנא 00.9.02

 02:66' התח, 00:76 התכנסות צפריר גיזי .הכורדים עם וקשרינו במהפכה איראן 24.2.19

הרצאה של מפקדת המעבדה לזיהוי פלילי  1.7.02
 המז"פ -במשטרת ישראל

ניצב  -תת
 מרים עזורי

התחלה  00:66התכנסות בשעה 
00:76 

 00:66' התח, 02:76 התכנסות  ב חלק -ההתשה במלחמת המודיעין -סדנא 00.7.02

 הכוחות יציאת השלכות-" מודיעין בימת 0.7.02
 "מסוריה האמריקאים

 בשעה התכנסות , שישי ביום 
 62:66 בשעה התחלה 60:66
 ₪ 06 בתשלום כרוך

 -מדינה טרם המודיעין – המורשת מכון – סדנא 2.0.02
 י"הש

 00:66' התח, 02:76 התכנסות 

 00:66התכנסות בשעה   ל"ז עמית מאיר של למותו עשור -עמית מאיר קרן 90.0.02

 02:66' התח, 00:76 תהתכנסו אריה ברנע השואה ליום השואה משמעות 92.0.02

' ר2 ן"ראמ השנתית המודיעין  תמונת 07.1.02
 מחקר

 02:66' התח, 00:76 התכנסות

 המודיעין תרומת – המורשת מכון – סדנא 96.1.02
 אוסלו להסכם

 00:66' התח, 02:76 התכנסות 

 בשעה התכנסות,  שישי ביום  בימת מודיעין 0.02
 62:66 בשעה התחלה 60:66
 ₪ 06 בתשלום כרוך

 00:66' התח, 02:76 התכנסות  שבי  פדויי עם מפגש – המורשת מכון – סדנא 06.0.02

 ההנצחה אתר אמפיתאטרון  המודיעין  קהילת חללי טכס 00.0.02

 00:66' התח, 02:76 התכנסות  ראשית השב"כ -מכון המורשת -סדנא 90.0.02

 ההנצחה אמפיתאטרון אתר  כוסית והרמת שנתי מ"מל ערב 00.2.02

 למהפכה שנה 06- המורשת מכון – סדנא 2.02
 המודיעינית הזווית -באיראן האיסלמית

 00:66' התח, 02:76 התכנסות 

 בשעה התכנסות,  שישי ביום  בימת מודיעין 06.02
 62:66 בשעה התחלה 60:66
 ₪ 06 בתשלום כרוך

 פרטים בהמשך  ניתוח אירוע 00.02

  בחינה"  הלאומי המעריך" -המורשת מכון – סדנא 00.02
 אחריות ה תיחום  של  היסטורית

 00:66' התח, 02:76 התכנסות 

 בשעה התכנסות,  שישי ביום  בימת מודיעין 09.02
 62:66 בשעה התחלה 60:66
 ₪ 06 בתשלום כרוך

                                              6 שלוחה  67-1020760267-1022602':בטל מראש טלפונית או ל"בדוא הרשמה פי-על רק ההשתתפות
 .מ"המל עמותת ת2חבר תעודת בהצגת לאירועים הכניסה .האירוע לפני  שבועות משלושה החל

 .העמותה באתר הנשלחים בעדכונים השבועיים ו עדכונים אחר לעקוב יש, סופית אינה התכנית
 ,כהבבר                                                       

 חברים פעילות ועדת' ר, חלמיש יובל                                                                          


