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דבר המנכ"ל
תא"ל )מיל.( דודו צור

תקשורת  ערוץ  ליצור  נועד  מל"מ  רואים 
שוטפת  בין הנהלת אתר ההנצחה, המרכז 
העמותה,  חברי  לבין  המודיעין  למורשת 
בוגרי הקהילה - אנשי אמ"ן, המוסד, השב"כ 

ונתיב. 
באגרת זו, המופצת בדואר אלקטרוני נעדכן 
לגבי הפעילויות השונות והתוכניות לעתיד. 
תכליתו של אפיק תקשורת זה להעמיק את 
המודעות לנעשה במל"מ, לחזק את הזיקה 
שורות  את  ולרענן  להרחיב  עמיתינו,  בין 

המשתתפים הפעילים בחיי המרכז. 
נשמח אם אגרת זו תופץ על ידיכם לחברים 

מתוך הקהילה ומחוצה לה.

מוכנים לתרום להנחלת ערכי מורשת 
המודיעין לנוער? יש לכם סיפור אישי טוב 

מעשרות שנות שירות? בואו והצטרפו 
למפעל "ימי חוויה מודיעינית לנוער".

 לפניות - הגב' ניצה אלינוב, 
טלפון: 03-5472321

mlmhida@intelligence.org.il

בני נוער בביקור במל"מ

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המל"מ לאן?
הועד המנהל של המל"מ החליט על הקמת צוות מחברי המל"מ שיתווה כיוונים להתפתחות 
ועדת  ראש  זהר,  גדי  )מיל.(  תא"ל  עומד   "2020 "מל"מ  צוות  בראש  הבאות.  בשנים  המל"מ 
המורשת והתכנים וחברים בו בוגרי ארגוני הקהילה השונים. הצוות כבר בוחן רעיונות שונים, 
בין היתר, על רקע הפינוי הצפוי של מחנות גלילות וכן הצורך להגביר את שיתוף הפעולה עם 
יתקבלו  טובים  רעיונות  ולרענן את הארגון.  ובעיקר למשוך חברים חדשים  קהילת המודיעין 

.gadi_z@netvision.net/il :בשמחה. פנו לגדי במייל
מפעל "ימי חוויה מודיעינית לנוער" - סיכם לאחרונה את שלושת חודשי הפעילות הראשונים 
שלו לשנה זו )אוקטובר-דצמבר 2010(. בפעילות המתקיימת במל"מ יומיים בשבוע השתתפו 
ויותר מ-800 תלמידים ביקרו במל"מ מכל רחבי הארץ. במסגרת הביקור באתר  21 בתי ספר 
המודיעין  במוזיאון  ביקור  שם,  באוהל  ההנצחה,  במבוך  הסיור  את  התלמידים  חוו  ההנצחה 
בסרטי  צפו  האישי,  מניסיונם  שספרו  העמותה  חברי  את  פגשו  הטרור,  לחקר  עמית  ומרכז 
מורשת וקינחו במיצג האור קולי החדש "כח הידע". בתום כל ביקור בצעו התלמידים והמורים 
מלווים  התלמידים  את  ההיצע.  על  עולה  לביקורים  והביקוש  רבה  התלהבות  שביטא  משוב 

ומדריכים מתנדבים מחברי המל"מ.  

אירוע חנוכה למשפחות השכולות
ביום שני  נר חמישי של חנוכה ה-6 דצמבר 2010 התקיים באתר 
ההנצחה המרכז למורשת המודיעין המפגש השנתי עם המשפחות 
המנהל  הועד  חברי  בהשתתפות  חנוכה  נר  הדלקת  של  השכולות 
הדרך"  על  "עברית  המופע   את  האירוע  כלל  השנה  ואורחים. 
רוביק  והעיתונאי  והסופר  אילת  יוני  והזמר  השחקן  בהשתתפות 
"כוח הידע" על  רוזנטל. בהמשך הוקרן המיצג האור קולי החדש, 
פעילות קהילת המודיעין, וסופרה פרשיה מודיעינית )לכידתה של 

.)."A הספינה "קארין
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חבצלת המל"מ
"מועדון  של   2010 לשנת  האחרון  המפגש 
חבצלת" בניצוחו של אל"ם )מיל.( ג'מקה גנלדר, 
באוקיאנוס  "מידווי"  באי  הקרב  לנושא  יוחד 
הוליוודי  סרט  הקרנת  כלל  המפגש  השקט. 
של  מבוא  הרצאת  לו  וקדמה  בנושא  עלילתי 
ממחיש  האירוע  מיכלסון.  בני  )מיל.(  אל"ם 
במפנה  המודיעין  של  המכריע  תפקידו  את 
שהתחולל במלחמת העולם השנייה בזירה זו. 
הפעילות המודיעינית שנסקרה הקיפה האזנה 
מעולה  קשר  בקורת  ואסטרטגית,  טקטית 
זו  פעילות  קרב.  ותוך  שוטף  קרבי  ומודיעין 
היוותה דוגמא טובה לאופן שבו המודיעין היווה 
"מכפיל כוח": הכוחות האמריקאים הכריעו את 

היפנים למרות נחיתות בסדר הכוחות.

40 שנה לסיום מלחמת ההתשה
)מרץ 1969 - אוגוסט 1970( 

מלחמת  של  לסיומה  שנה   40 לציון  עיון  ערב  במל"מ  התקיים   2010 בדצמבר   15 רביעי,  ביום 
ההתשה. פתח את הערב תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר ארגן את האירוע, הציג את נושאי הדיון וניסה 

להגדיר את מסגרת הזמן של מלחמה זו. 

קרב מידוויי: נושאת המטוסים יורקטאון נפגעת 
מטורפדו, יוני 1942. תצלום: ויקיפדיה

מפגשים  תשעה  של  סדרה  סיים  זה  מפגש 
במסגרת "מועדון החבצלת" של המל"מ המהווה 
השאר:  בין  התקיימו  השנה  חברים.  מועדון 
קמ"ן  שהיה  ז"ל  לוין  אבי  אל"ם  של  הרצאתו 
השנייה  לבנון  מלחמת  במהלך  בלבנון  אוגדת 
יצוקה",  "עופרת  במהלך  הדרום  פיקוד  וקמ"ן 
הרצאתו של תא"ל )מיל.( עמוס גלבוע שהציג 
גישה חדשה להפתעה במלחמת יום הכיפורים, 
על  הררי  שלום  )מיל.(  תא"ל  של  הרצאתו 
ישראל והרשות הפלסטינית, הרצאתו של מר 
גרשוני שהציג את מאחורי הקלעים של  יריב 
יהודי אתיופיה  להעלאת  המבצעים החשאיים 
ראש  ביידץ,  יוסי  תא"ל  הרצאתו של  מסודאן, 
המצב  מאפייני  על  באמ"ן  המחקר  חטיבת 
)מיל.(  אלוף  של  והרצאתו  בזירה,  האסטרטגי 
מבט  מנקודת  העולם  על  עמידרור  יעקב 
עכשווית של ישראל. תוכנית הפעילות לשנת 

2011 יצאה לדרך, פרטים ראו בסוף אגרת זו.

 הפלת מטוסי המיג הסובייטים במצרים:
אירוע מורשת לחיל המודיעין ולחיל האוויר  

באירוע  ההתשה  מלחמת  לסיום  שנה   40 לאחרונה  ציינו  האוויר  חיל  ומודיעין  המודיעין  חיל 
שהוקדש למבצע "רימון": הפלתם של 5 מטוסי מיג סובייטים בידי חיל האוויר ב-30 יולי 1970. 
נטלו חלק בדיון: סא"ל )מיל.( דוד רשף מיחידת "מסרגה" ב-8200 הטייס סא"ל )מיל.( ראובן רשף 
שהשתתף בקרב, אל"ם )מיל.( יואב דייגי, שהיה אז ראש המדור המצרי ב-למד"ן, רע"ן היסטוריה 
בחיל האוויר, סא"ל מוטי חבקוק ורע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן, סא"ל גדעון מיטשניק. האירוע 
והמענה המודיעיני  )שכונתה הגרצ'קואים(  "מסרגה"  יחידת  צוהר לחשיבות פעילותה של  פתח 

הייחודי שתרמה בהקשר למעורבות הסובייטית במזרח התיכון.  

 תפניות ואירועים משמעותיים בתולדות 8200 
בין השנים  1988-1948

משותף  עיון  ערב  קיימו  שלה  הבכיר  הסדיר  הפיקוד  וסגל   )2 )ש.מ.   8200 של  העמותה  חברי 
ב-23 דצמבר 2010. במרכז הערב שהתקיים במל"מ הוצגו ונותחו אירועים משמעותיים בתולדות 

היחידה מאז הקמת צה"ל ועד לשנת 1988. 

ההרצאה המרכזית "מלחמת ההתשה אקורד סיום לששת הימים או יריית הפתיחה למלחמת יום 
ומודיעין חיל האויר שחיבר את  ניתנה ע"י הד"ר דן שיפטן, איש אוניברסיטת חיפה  הכיפורים" 
הספר "ההתשה". שיפטן תאר את האסטרטגיה של נאצר במלחמה אל מול ישראל ובתווך שבין 
שתי מעצמות העל. אחריו תאר אל"ם )מיל'( אמנון בירן )קמ"ן חטיבה 35 בהתשה( את מאורעות 

המלחמה והתמקד במודיעין ליעדים ובפירוט ההכנות לביצוע הפשיטה על האי שדואן. 
טרומן  במכון  מחקר  עמיתי  רמז,  וגדעון  גינור  איזבלה  הד"ר  של  הרצאתם  הערב  את  חתמה 
הנוגעות למעורבות הסובייטים  גישות חדשות לדבריהם  באוניברסיטה העברית. השניים הציגו 
המועצות  ברית  מצבא  גמלאים  פרסומי  על  הנשענות  עדויות  על  בהסתמך  ההתשה  במלחמת 
במלחמת  וכלוחמים  כיועצים  במצרים, השתלבו  הסובייטי  חיל המשלוח  על  נמנו  אלה  לשעבר. 

ההתשה וסייעו בהכנת הצבא המצרי למלחמת יום הכיפורים.
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ה ח צ נ ה ה ו ת  ש ר ו מ ה ר  מ ש מ ל  ע

מערך האוסינט )המודיעין הגלוי( מוקיר חיילים מצטיינים 
ב-30 דצמבר 2010 העניק מערך האוסינט תעודות הוקרה לחיילים מצטיינים ולאזרחית עובדת 
צה"ל. הטקס "בשבילי שדות" התקיים במל"מ על שמה של החיילת מיטל שדות ז"ל, אשר נפלה 
הענף  כי  והדגישה  הזוכים  את  ברכה  היחידה  מפקדת   .1992 פברואר  ב-27  שירותה  במהלך 
פועל להתאים עצמו לאתגרי השעה. לדבריה, נתוני החדירה המרשימים של האינטרנט לאיראן 
ולעולם הערבי בשנים האחרונות מפתיעים נוכח אופיו הפוליטי של האזור. איראן הינה מעצמת 
אינטרנט אזורית וגם בעולם הערבי הנתונים מלמדים על חדירה גבוהה, גם אם טרם מוצה מלוא 
הפוטנציאל. המגמות הללו מבטאות לדבריה ברכה כפולה בהקשר המודיעיני: האחת - הרחבת  
רשת האינפורמנטים והגדלת  הסבירות "לצוד" מידע רלבנטי, והשנייה - הסגירות היחסית של 
כלי התקשורת המסורתיים והרשמיים מייצרת אצל האזרח צורך ממשי להתבטא ולצרוך מידע 
ממקורות חלופיים והיא הופכת אותו לגולש פעיל ומניב. הבחירות האחרונות באיראן )יוני 2009( 
באזורנו.  החדשה"  "המדיה  יישומי  של  לערכיותם  שקשור  מה  בכל  דופן  יוצאת  הצצה  העניקו 
במקביל למחאה נגד המשטר נוכח טענת זיוף התוצאות, שטף את הרשתות החברתיות גל של 
דיווחים ותיעוד מהשטח אודות האירועים, כמו סיפור הריגתה של המפגינה נדא סלטאן שתועד, 

צולם והועלה לאינטרנט שניות לאחר שנורתה מאש כוחות הביטחון.

השילוביות בין מערכי המודיעין השונים          
פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת 

לזכרו של עוזי יאירי ז"ל
פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת על שם אל"ם 
עבודות  למספר  השנה  הוענק  ז"ל,  יאירי  עוזי 
שעמדו בסימן השילוביות בין המערכים השונים 
ז"ל  יאירי  עוזי  המודיעין.  במסגרת  הפועלים 
המחקר  חטיבת  ראש  סגן  בתפקיד  אז  שכיהן 
במהלך   1975 בשנת  נהרג  ומבצעים  למודיעין 
בראש  סבוי.  במלון  מטכ"ל  סיירת  של  מבצע 

ועדת הפרס עמד אלוף )מיל.( דני רוטשילד.

הנצחת גיבורי קהיר
ביום שני, 26 ביולי 2010, התקיים במל"מ אירוע הוקרה לגיבורי קהיר, שפעלו 
בני  ריבלין,  ראובן  הכנסת  יו"ר  השתתפו   .)1954( "הפרשה"  במהלך  במצרים 
משה  ולסא"ל  עזר  שמואל  לסא"ל  הממלכתית  באזכרה  ואורחים.  משפחות 
מרזוק )הי"ד( השתתפו השנה לראשונה תלמידים מבית הספר התורני הניסויי 
לבנות "פלך" ומתיכון הרטמן )בנים( בירושלים. ב- 13 בינואר תתקיים האזכרה 

הממלכתית לקדושי קהיר, מרזוק ועזר, בהר הרצל בירושלים.

מלאכת איתור נעדרים במוקד ערב העיון השנתי לזכר 
שלמה בן -אלקנה ז""ל

ערב העיון השנתי לזכר ד"ר )סא"ל( שלמה בן-אלקנה ז"ל התקיים במל"מ ביולי 2010 ובמרכזו 
עמד הפעם "תיק קרב מלכיה הראשון" - על ששת נעדריו. התיק פוענח ע"י קציני מילואים יעוז, 
ירח, ואלי, מהיחידה לאיתור נעדרים שהוקמה לאחר מלחמת יום הכיפורים ע"י בן אלקנה. עבודת 
הצוות,  עבודת  הערכים:   של  חשיבותם  את  המחישה  הנעדרים  איתור  של  המאתגרת  הפענוח 

נחישות, יצירתיות ושבירת פרדיגמות. 

היחידה הטכנולוגית בחיל המודיעין מציגה הישגי 
אנשיה ומורשתה 

לאחרונה התקיים במל"מ ערב חגה של היחידה הטכנולוגית בחיל המודיעין בהשתתפות 
הסגל הסדיר וותיקי היחידה. במסגרת זו צוינו חילופי מפקדי היחידה, הועלה מופע מרשים 
את  שהציגו  מורשת  סרטי  מספר  בערב  שולבו  כן,  כמו  והישגיה.  מורשתה  את  שהציג 
תרומתה הייחודית לביטחון ישראל, אשר הביטוי המוחשי שלה הוא מספר הפעמים הרב 

שאנשיה זכו בפרס בטחון ישראל.   

עמותת מודיעין 10 - צועדת 
באתר במעלה הר צפית 

מלגות  חילקה  ז"ל  נצר  אהרון  ע"ש  הקרן 
היומינט  ביחידת  מצטיינים  לחיילים  לימודים 
צעדה  של  בסיומה  נערך  האירוע  אמ"ן.  של 
משותפת של חברי העמותה והיחידה הסדירה 
צפית  בהר  היחידה  לחללי  ההנצחה  באתר 
מסורתי  אירוע  היא  מנחם. הצעדה  כפר  שליד 
המתקיים אחת לשנה לזכרם של חללי היחידה. 
בטקס נשאו דברים שמוליק גורן, יו"ר הקרן, מר 
זהר בשם  גדי  נציג המשפחה,  שניאור שמחה 

העמותה ומפקד היחידה.

שמואל עזר ז"ל משה מרזוק ז"ל
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טקס הנחת אבן פינה להקמת מרכז 
מודיעיני טכנולוגי של אמ"ן בנגב

לאחרונה נערך בנגב טקס הנחת אבן פינה להקמת מרכז מודיעיני טכנולוגי חדש של 
אמ"ן בהשתתפות הרמטכ"ל, רא"ל גבי אשכנזי, מנכ"ל משהב"ט, אלוף )מיל.( אהוד שני, 
ראש אמ"ן, אלוף עמוס ידלין,  קמנ"ר, תא"ל אריאל קארו, מפקדי יחידות,  ראשי רשויות 
האזור  אל  היום  אנו  "שבים  בטקס:  אמר  הרמטכ"ל  המודיעין.  חיל  וחיילי  קציני  הנגב, 
המיוחד הזה, ומציינים בגאווה ראשית פרק חדש בבניין העם והארץ, צעד נוסף במסע 
קציני  כ-10,000  צפויים  בנגב  המודיעין  קריית  הקמת  בעקבות  הנגב".  לעבר  צה"ל  של 

וחיילי אמ"ן לעבור לנגב.  מידע על חיל המודיעין ראה באתר: 
https://www.aman.idf.il/modiin/general.aspx?catId=59930

 ראש אמ"ן החדש:
אלוף אביב כוכבי

לתפקידו  רשמית  נכנס  כוכבי  אביב  האלוף 
חילופי  טקס    .2010 נובמבר  ב-22  אמ"ן  כראש 
ראש אמ"ן התקיים בבה"ד 15 במעמד הרמטכ"ל, 

אלופי צה"ל ובכירי אמ"ן. 
היוצא,  אמ"ן  ראש 
ידלין,  עמוס  האלוף 
שנים  כחמש  סיים 

בתפקידו. 
באירוע  ממנו  נפרדו 
ערב  באותו  שנערך 
ראש  הביטחון,  שר 
הרמטכ"ל  אולמרט,  אהוד   , לשעבר  הממשלה 
גבי אשכנזי ומחליפו המיועד, האלוף יואב גלנט, 
אלופי צה"ל ומפקדיו בעבר ובהווה.  האלוף ידלין 

מסיים 40 שנות שירות בצה"ל. 

* ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ

 חילופי משמרות בראשות אמ"ן
ובראשות המוסד

ראש המוסד החדש: 
תמיר פרדו

טקס   ,2011 בינואר  ב-6  התקיים  המוסד  במטה 
חילופי ראש המוסד בהשתתפות ראש הממשלה, 

בנימין נתניהו, ושר הביטחון אהוד ברק. 
ראש המוסד היוצא, מאיר דגן סיים את תפקידו 
בתום למעלה מ-8 שנים ובמקומו נכנס מי שהיה 

בעבר סגנו תמיר פרדו. 
מספר ימים קודם לכן נפרדו שרי הממשלה מדגן 
ממשלה  בישיבת 
מיוחדת  שבה הדגיש 
תודתו  את  נתניהו 
"אני  לדגן:  העמוקה 
לך  להודות  מבקש 
הממשלה,  בשם 
והעם  ישראל,  אזרחי 
והנצורים  הגדולים  הדברים  כל  על  היהודי 
העצים  דגן  ישראל.  ביטחון  למען  שעשית 
המוסד,  של  והמבצעית  המדינית  היכולת  את 

שהפך לגוף חובק עולם".

*הוכן בסיוע רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן סא"ל גדעון מיטשניק ומנכ"ל אגמון אל"ם )מיל.( נעם שפירא
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הסכנה. שיתוף הפעולה הוא בכל 
הרמות, מחטיבות ועד אוגדות". 

לציון,  ראשון  של  לבנים  יד  יו"ר 
הגב' ורדה לב-רן, אימו של סרן גל 
לב-רן ז"ל מפקד עמדת התצפית 
הלבנון  בגבול  ציפורן  במוצב 
את  סיפרה   1997 בשנת  שנפל 
סיפור נפילת בנה. התקיים פאנל 
בהשתתפות רס"ן אורן בליצבלאו, 
 ,15 בבה"ד  הכשרות  רמ"ד  כיום 
בפיגוע  עיניו  מאור  את  שאיבד 
פלוגות  מפקדי  גם  ברצועה,  והשתתפו  קמ"ן  ששימש  התאבדות בעת 
איסוף בחיל האיסוף הקרבי סרן מורן טל ורס"ן חיים ברדו.  בחצר אתר 
חיל  בשימוש  הנמצאים  איסוף  אמצעי  של  תערוכה  הוצגו   לבנים  יד 

האיסוף הקרבי ותערוכת מורשת של חיל המודיעין. 

ערב מורשת ייחודי משותף לחיל 
הקרבי  האיסוף  חיל  המודיעין 
)לשעבר מודיעין השדה( והמרכז 
ב-24  התקיים  מודיעין  למורשת 
אוקטובר בבית יד לבנים בראשון 
קצין  חלק  נטלו  באירוע  לציון. 
מודיעין ראשי, תא"ל אריאל קארו, 
הראשי,  הקרבי  האיסוף  קצין 
המל"מ,  מנכ"ל  פולק,  אלי  תא"ל 
משפחות  צור,  דודו  )מיל.(  תא"ל 
מהעיר.  רבים  נוער  ובני  שכולות 

הדוברים הדגישו את שיתוף הפעולה המבצעי המתהדק בעיקר בשנה 
האחרונה בין שני החילות: "כיוון שלאיסוף הקרבי יש נדבך חשוב בתוך 
התמונה של השלם, אותה אנחנו בונים", אמר תא"ל קארו. הוסיף תא"ל 
פולק: "המודיעין זקוקים לעיניים שלי בשטח..הן הראשונות להתריע על 

נשיא חדש לעמותת "אגמון"
בנובמבר 2010 פרש האלוף )דימ.( יצחק )חקה( חופי מתפקידו כנשיא 
"אגמון" לאחר 13 שנים בתפקיד זה. נחום אדמוני, ראש המוסד לשעבר 
נבחר לנשיא "אגמון" החדש. יו"ר הועד המנהל של אגמון,  איציק ברזלי, 
הודה לחקה על תרומתו הרבה לאגמון, למוסד ולמדינה, בירך את אדמוני 

בשם החברים ואיחל לו הצלחה בתפקידו. 

מסע שורשים בפולין
הריכוז  במחנות  למסע  "אגמון"  של  קבוצות  שתי  יצאו  השנה  במהלך 
בשואה,  שנספו  משפחה  קרובי  היו  שלחלקם  המשתתפים,  בפולין. 
חוו חוויות מרגשות ומטלטלות. בעקבות שתי קבוצות אלה, מתארגנת 
גם  המשתתפים  ביקרו  הללו  המסעות  במהלך  שלישית.  מסע  קבוצת 
בבתי עלמין, בהם קברי אחים שעל המצבות מופיעים רק מספרי הזרוע 
של היהודים שנספו. בהמשך ליוזמת גמלאי שובל ועובדי השב"כ, נעשית 
פעילות יחד עם "יד ושם" לזהות את שמות הנספים ולהקים יד באותם 

בתי עלמין מצבה לזכרם תחת הכותרת "לכל מספר יש שם".  

מתנדבי אגמון
לתחומים  להרחבתם  ונערכים  תחומים  במספר  פועלים  אגמון  מתנדבי 
נוספים: משתלבים בהדרכה בימי חוויה מודיעינית לנוער במל"מ, פועלים 
להקניית ערכי הציונות וחיזוק הקשר עם המדינה לתלמידים בבתי ספר 
למבחני  האתיופית  הקהילה  בני  תלמידים  בהכנת  ומסייעים  בשרון, 

הכניסה ללימודים אקדמאים לצד עמותת "אחד לאחד". 

ף ד מ ה ל  ע ש  ד ח
מודיעין תלוש מהקרקע,  דקל,  אלי 
המודיעין  בעבודת  וכישלון  הצלחה 
דקל  אלי  הוצאת  הגיאוגרפי, 
עמ'.   310  ,2010 אלקנה,  ספרים, 
ספרו של אלי דקל, בעבר ראש ענף 
בחטיבת  והיעדים  השטח  מחקר 
סוקר  המודיעין,  אגף  של  המחקר 
את התפתחות המודיעין הגיאוגרפי 
בצה"ל מיום הקמתו ועד שנת 1983 
דרך  אבני  המהווים  אירועים  דרך 
דמותה  את  רבה  במידה  שעיצבו 
יום  מלחמת  כולל  המדינה,  של 
תקיפת  אנטבה,  מבצע  הכיפורים, 

הכור בעיראק ועוד.  

ר   ו ב י צ ל ם  י נ פ ה ם  ע

בית יד לבנים בראשון לציון בערב מורשת 
משותף למודיעין ולאיסוף הקרבי

 קצין מודיעין ראשי
תא"ל אריאל קארו

 קצין האיסוף הקרבי הראשי
תא"ל אלי פולק

ן כ ש ה ל  ש א  ש ד ה

"חוג תשרי" בונה בית במל"מ
ב-16 דצמבר 2010 התקיים מפגש של אנשי חוג "תשרי" במל"מ במהלכו 
הרצה מר יצחק ברזלי על המצב באיראן.  החוג הוקם ע"י מאיר עמית 
ז"ל, ממייסדי המל"מ, וחבריו החליטו להמשיך במפעל הנחלת מורשתם 

של וותיקי מלחמות ישראל לדור ההמשך. 
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פעילות "מועדון חבצלת" בשנת 2011
בני/בנות זוגנושא ומרצהמועד

רביעי - 23/2
מבט מבפנים על השסע הבלתי ניתן לאיחוי בין האסלאם השיעי לאיסלאם הסוני.

מרצה: מר שאול מנשה, פרשן בעניני המזרח-התיכון בצה"ל, ברדיו ובמשרד החוץ
עם

שלישי - 29/3
הפעלת סוכן כפול מול המודיעין המצרי - "מבצע יתד".

מרצים: חיים חופי ואיתן גלזר - יוצאי שב"כ
ללא

שלישי - 26/4
מבצעים בולטים בסיכול הטרור ברצועת עזה בשנות ה-70'.

מרצה: דר' נחמן טל, יוצא שב"כ
עם

שלישי - 31/5
היחסים בין המודיעין לקברניט מזוית אישית.

מרצה: אלוף )מיל'( עמוס גלעד
עם

רביעי - 29/6
העם היהודי לאן?

מרצה: תא"ל )מיל'( עמוס גלבוע
עם

שלישי - 6/9
כנס החברים השנתי 

הזמנות תשלחנה לחברי/חברות העמותה כחודש לפני האירוע.
עם

שלישי - 11/10
מאפייני המצב בזירה.

מרצה: אלוף אביב כוכבי, ראש אמ"ן
ללא

רביעי - 16/11
מדינת 'חמאסתאן' מול מדינת 'פתחסטאן' - תמונת מצב.

מרצה: תא"ל )מיל'( שלום הררי
עם

שלישי - 20/12
יהודים בקהילת המודיעין במדינות שונות. 

מרצה: אל"ם )מיל'( בני מיכלסון 
עם

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

 שמרו על קשר - הצטרפו אלינו ומסרו את 
כתובת הדואר האלקטרוני שלכם!

רואים מל"מ יופץ בדואר אלקטרוני אחת לחודש.
נשמח לקבל משוב מקדם: התייחסויות, תגובות ובקשות:

 newsmlm@intelligence.org.il
תודה,
 יוכי ארליך, עורכת
חברת הנהלת המרכז

קרן ענבר - האירוע השנתי
האירוע השנתי לקרן ענבר ע"ש ענבר עטיה יתקיים 

ביום ג' 23 מרס 2011  בשעה 19:30 בהיכל צה"ל במחנה 
גלילות )פו"מ(. בטקס יוענקו מלגות עידוד למחקר 

בתחום הטרור. האלוף פרופ' יצחק בן ישראל - ראש 
מפא"ת לשעבר - יישא את הרצאת האורח.

מ  " ל מ ב ם  י י ו פ צ ם  י ע ו ר י א  : ת ע ד ל י  א ד כ
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