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משולחן המנכ"ל
תא"ל )מיל'( דודו צור

בסוף דצמבר 2010, קיים הועד המנהל של המל"מ 
לממצאי  יוחדה  הראשונה  הנהלה.  ישיבות  שתי 
בין  שכללו,   2010 לשנת  הביקורת  וועדת  דוחות 
במהלך  ואבטחה.  בטיחות  של  נושאים  היתר, 
הטיפול  והמשך  הליקויים  תיקון  הוצגו  הישיבה 
בממצאים. בישיבה השנייה הוצגו תוכנית העבודה 
ע"י  2011, אשר אושרו  והתקציב לשנת העבודה 

הועד המנהל.
יקיים  כי המל"מ  הועד המנהל החליט לאחרונה, 
של  השלכותיה  את  שיבחן  פתוח  דיון  בקרוב 
רגישות  מודיעיניות  סוגיות  של  הרבה  החשיפה 
של  הרבים  מהפרסומים  כתוצאה  זאת,  בציבור. 
וותיקי קהילת המודיעין בתקשורת והוצאה לאור 

של ספרים.    
הנהלת המל"מ וראשי אגף החינוך ברמת-השרון 
נועדו  במל"מ ב-3 בפברואר 2011. בפגישה נדונו 
המל"מ  בין  הפעולה  שתוף  את  להדק  הדרכים 
בפרויקט  מהעיר  נוער  בני  ושילוב  לרמת-השרון 
שיתוף  העמקת  לנוער.   מודיעינית  חוויה  ימי 
על  מבוססת  לרמת-השרון  המל"מ  בין  הפעולה 
הנכסים  אחד  מהווה  שהמל"מ  משותפת  הבנה 
בין  אותו,  למנף  שניתן  העיר  של  התרבותיים 
השאר, כדי להעמיק את הפעילות ההתנדבותית 
אל  המל"מ  של  הזיקה  את  ולחזק  העיר  בני  של 

הקהילה. 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
על משמר המורשת וההנצחה

האזכרה הממלכתית לעולי הגרדום 
סא"ל ד"ר משה מרזוק וסא"ל 

שמואל עזר הי"ד 
בח' בשבט תשע"א, 13 בינואר 2011, התקיימה בחלקת עולי הגרדום בבית הקברות הצבאי 
הביש"  "עסק  גיבורי  של  בקהיר  לתלייתם  שנים   56 במלאת  השנתית  האזכרה  הרצל  בהר 
הקרן  ונציגי  המשפחות  בני  לצד  הי"ד.  עזר  שמואל  וסא"ל  מרזוק  משה  ד"ר  סא"ל   )1954(
להנצחת קדושי קהיר נכחו באזכרה כמאה בני נוער: תלמידי המכינה הקדם צבאית נחשון 
במושב אדרת ותלמידי בתי הספר התיכוניים בירושלים פלך, הרטמן בנים, בויאר והימלפרב.

בתום הטקס הרשמי ניהלו הצעירים שיחה מרתקת עם בני המשפחות וחברי החללים על 
תנועות הנוער הציוניות במצרים, על עלייה והגשמה ועל לקחי "עסק הביש". 

עמותת מודיעין 10 וסיפור עליית עולי אתיופיה
מגוונות  פעילויות  מקיימת  אמ"ן,  של  היומינט  יחידת  בוגרי  הם  10, שחבריה  מודיעין  עמותת 
הידע  להעמקת  לימודיים  וסיורים  בהרצאות  מלווים  אלה  ובחו"ל.  בארץ  טיולים  גם  הכוללות 
אתיופיה  יהודי  עלית  בנושא  להתמקד  העמותה  בחרה  השנה  החברים.  של  החוויות  והעשרת 
וקליטתם בישראל. הרצאת המבוא להיכרות כללית עם אתיופיה הארץ ותולדותיה ניתנה במל"מ 
הפתוחה.   והאוניברסיטה  תל-אביב  מאוניברסיטת  ארליך  חגי  פרופסור  ע"י   2011 בינואר  ב-18 
חברי  בפני  הרצה  לישראל  אתיופיה  יהודי  להעלאת  המבצע  ממפקדי  שהיה  מי  גרשוני,  יריב 
ובמשך השנה מתוכננות פעילויות שונות הכוללות היכרות עם   ,2011 ב-15 בפברואר  העמותה 

העדה וקליטתה בישראל.  
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" ל ב ו ש " ו  " ן ו מ ג א "

הפעילות התרבותית 
והחברתית במל"מ של  
 "אגמון" בשיתוף פעולה 

עם "שובל" נמשכת
מופע  וקבלה,  יהדות  על  הרצאות  סדרת 
מוזיקלי של מוסיקה דרום אמריקאית )להקת 
מתקיימים  נוספים  רבים  ואירועים  "שורולה"( 
של  הפעולה  שיתוף  המשך  במסגרת  במל"מ 
עולמם  את  להעשיר  שנועד  ו"שובל"  "אגמון" 

של חברי הארגונים.  

נטיעות ט"ו בשבט לחברי 
"אגמון" שהגיעו לגבורות  

ב-15 בפברואר 2011, התקיים אירוע הנטיעות 
חברי  של  לכבודם  בניצנה,  "אגמון"  בחורשת 
וחברות "אגמון" שהגיעו לגבורות במהלך שנת 
תש"ע-תשע"א. הפרויקט הוקם ביוזמת "אגמון" 
ז"ל  אליאב  )לובה(  אריה  עם  פעולה  בשיתוף 

והכפר החינוכי שהקים בניצנה.

קרן הטכנולוגיה ע"ש דוד ברונשטיין 
ז"ל מעודדת לימודים טכנולוגיים                       
ה-20  הפעם  זו  במל"מ   2011 בינואר  ב-10  קיימו  באמ"ן  הטכנולוגית  היחידה  אנשי 
דוד  שם  על  הטכנולוגיה  מקרן  השנתי  הלימודים  מלגות  חלוקת  טקס  את  ברציפות 
יוצאי  )עמותת  עמי"ט  חברי  ואנשיה,  הטכנולוגית  היחידה  מפקדי  נכחו  ז"ל.  ברונשטיין 
קרן  העניקה  השנה  וקרוביהם.  המלגות  מקבלי  וכן  משפחה  בני  הטכנולוגית(,  היחידה 
הטכנולוגיה שש עשרה מלגות לחיילים משוחררים הלומדים לימודים אקדמיים בתחומי 
ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה. מקבלי המלגות מצטרפים לקבוצה איכותית של למעלה 
מ - 275 חיילים וחיילות משוחררים מבוגרי היחידה, שהצטיינו במהלך שירותם וקיבלו 

מלגות מטעם קרן הטכנולוגיה.
)מל"מ(  המודיעין  למורשת  המרכז  ע"י  מנוהלת  ברונשטיין  דוד  ע"ש  הטכנולוגיה  קרן 
שהיה  ז"ל  ברונשטיין  דוד  של  לזכרו  מוקדשת  הקרן  ההנצחה.  קרנות  מפעל  במסגרת 
דוד  לפטירתו.  עד  שנים  עשרות  בה  ועבד  הטכנולוגית  ביחידה  המהנדסים  מראשוני 
ברונשטיין ז"ל היה אבי התפישה האמינותית המאפיינת את כל תהליכי הפיתוח והייצור 
ביחידה הטכנולוגית. על תרומתו המשמעותית לביטחון המדינה, זכה בצל"ש הרמטכ"ל 

וכן קיבל שלש פעמים את פרס בטחון ישראל. 
במהלך הטקס ברכו את מקבלי המלגות מפקד היחידה, יו"ר קרן הטכנולוגיה סא"ל )מיל'( 
ירום לוקר ויו"ר עמי"ט סא"ל )מיל'( יעקב ולד. בשם התורמים בירכה סא"ל )מיל'( דניאלה 
אילן סמנכ"ל משאבי אנוש של קבוצת רד תקשורת מחשבים. גל אפרים, נציג הזוכים 

במלגות, אמר  מילות תודה בשם מקבלי המלגות.
הערב הסתיים בהרצאת אורח של אל"מ )מיל'( ארז מלצר סגן יו"ר ומנכ"ל גדות ומרצה 
 -  "15 "ישראל  בנושא  עסקה  ההרצאה  תל-אביב.  באוניברסיטת  עסקים  למינהל  בכיר 
המוטו של "תנועת ראות" ששמה לה למטרה להפוך את ישראל לאחת מ-15 המדינות 

המובילות ברמת איכות החיים. 

ערבי המורשת של ש.מ. 2

 מ"מפקדי עבר מספרים" 
ועד "ההזנק להייטק"

עמותת ש.מ.2 קיימה מגוון פעילויות רחב בתחום הנחלת המורשת בשיתוף הסגל הסדיר הפעיל 
במבצע  אירוע שעסק  ביניהם:  מורשת  אירועי  מספר  התקיימו  זאת,  במסגרת   .8200 יחידה  של 
'רותם', על נגזרותיו הקשורות בהתרעה וערב מורשת לציון היערכות היחידה לאור הסכם השלום 
עם מצרים. הוצגו מסכת אירועים הקשורים בעבודת היחידה, פתרונות טכניים יצירתיים, וכן הצד 

המבצעי-לוגיסטי של הפעלתם.  
ביוזמתו  שהתקיים  מספרים''  עבר  ''מפקדי  בסדרה  ראשון  מורשת  ערב   2 ש.מ.  ערכה  בנוסף, 
היחידה  של  הסדיר  והסגל  העמותה  מחברי  רבים  בנטוב.  אריה  )מיל'(  תא"ל  של  ובהנחייתו 
התאספו במל"מ לדיון בנושא  ''נקודות מפנה בהתפתחות היחידה בשנים 1960 - 1973".  מפקדי 
היחידה ובכיריה בעבר סקרו וניתחו תפניות, אבני דרך ו"עוגנים" בהתפתחותה של היחידה, פועל 
יוצא מאתגרים שהוצבו בפניה, ופתרונות טכנולוגיים, טכניים ותומכים לפעילותה. בנוסף, הותנעה  
לאחרונה הכנתה של סדרת פרקי מורשת "ההזנק להיי-טק", במוקדם תעמוד התפתחות המרכזים 

הטכנולוגיים.
ביוני 2011,  על הפרק בתקופה הקרובה בפעילות העמותה: ערב התרעה שנתי הצפוי להתקיים  
סדרת פרקי מורשת של המרכזים הטכנולוגיים - ''ההזנק להיי-טק'', המשך סדרת המורשת ''מפקדי 

עבר מספרים'', וערבים נוספים שיעסקו בתחומי העיסוק הייעודיים והייחודיים של היחידה. 

 ערב לזכרו של אלוף 
מאיר עמית ז"ל   

חברים  משפחה,  בני 
ב-26  התכנסו  ופקודים 
2011 לציין את  בדצמבר 
מאיר  אלוף  של  זכרו 
אמ"ן  ראש  ז"ל,   עמית 
לשעבר,  המוסד  וראש 
היו"ר  המל"מ,  מקים 
והנשיא הראשון. חברים 
ששרתו תחת פיקודו של 
מתקופת  חוויות  סיפרו  ב"מוסד"  עמית  מאיר 
שירותו ועל מאבקו העיקש לשחרר את נידוני 

"עסק הביש" )1954( מכלאם בקהיר.

מאיר עמית
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סגל הפיקוד הבכיר של אמ"ן, מפקדי יחידות 
נפרדו  ומעלה  אל"מ  מדרגת  הקצינים  וכל 
מהרמטכ"ל, רב אלוף גבי אשכנזי באירוע חגיגי 

במל"מ. 
הרמטכ"ל הביע בפני המפקדים  את הערכתו 
אגף  מרכזיות  את  והדגיש  פועלם  על  הרבה 
המודיעין בתהליך המבצעי של צה"ל ובתהליכי 
"תפקיד  ישראל.  במדינת  ההחלטות  קבלת 
המודיעין והשפעתו על יכולת צה"ל לבצע את 
משימותיו ממשיכים להתעצם. גם בעתיד יעמדו 
בפניכם אתגרים או מבחנים, אשר לא יאפשרו 
להתרפק על העבר. אני סומך עליכם שתאירו 
את מה שצריך להאיר ותעזרו לצה"ל לנצח. זה 
יהיה יותר מורכב ויותר מאתגר ועליכם להיות 
דעתכם  את  לומר  מנת  על  הנכונים  במקומות 
בטוח  אני  לשמוע.  שרוצים  מה  את  רק  ולא 
ולמטה הכללי את  שתספקו לרמטכ"ל הנכנס 

סוג המודיעין שיצטרכו."
מאשכנזי  נפרד  כוכבי  אביב  אלוף  ראש אמ"ן, 
באומרו: "השארת אחריך צבא איתן, צבא מוכן 

 אירוע הפרידה
מראש המוסד - מאיר דגן 

ב-13 בינואר 2011 התקיים אירוע הפרידה מראש המוסד בשמונה השנים האחרונות אלוף )מיל'( 
מאיר דגן. באירוע השתתפו נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש 
השב"כ, שרים, אלופים, ראשי המוסד לשעבר, בכירי המוסד, עובדים מצטיינים, משפחות שכולות, 
גמלאים וחברים. הנשיא וראש הממשלה נפרדו מדגן במילים חמות, ראש המוסד הנכנס תמיר 
פרדו הודה לדגן על שירותו הארוך ועל תרומתו הרבה לקידומו של המוסד ולהצלחתו. במהלך 

הערב הוקרנה מסכת על חייו של דגן ועל החותם שהותיר במוסד. 

ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ

הרמטכ"ל גבי אשכנזי נפרד מאמ"ן

ומאומן, לך בדרכך החדשה עם ברכת הצלחה, 
אנו  בסיפוק.  לאחור  והבט  לעת  מעת  עצור 
לך  מצדיעים  ומפקדיו  המודיעין  אגף  חיילי 

ויודעים שהרמטכ"ל ה-19 ביצר את צבאה של 
המדינה והעניק למושג 'צבא' ו'הגנה לישראל' 

תוכן ומשמעות עמוקה". 

! ד ו ב כ ה ל  כ

לתא"ל )מיל'( יוסי קופרווסר על מינויו מנכ"ל המשרד לעניינים   #
אסטרטגיים.

לסא"ל )מיל'( אלי דקל על פרס הכתיבה הצבאית במרכז האוניברסיטאי   #
אריאל על ספרו "מודיעין תלוש מהקרקע".

לעובדת צה"ל יהודית על קבלת תואר מצטיינת עובדי צה"ל. יהודית היא   #
מורה לערבית מדוברת בבית הספר למקצועות המודיעין מזה 24 שנה.   
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ה ל י ה ק ל ם  י נ פ ה ם  ע

הרכבת המובילה את אמ"ן לנגב דוהרת
שהקימה  שהם,  רות  אל"מ 
לנגב  המעבר  מנהלת  את 
באמ"ן ועמדה בראש הפרויקט 
ב-5 השנים האחרונות, סיימה 
לאחרונה את תפקידה. בראש 
הפרויקט יעמוד מעתה אל"מ רענן יוקר, 
תוא"ר  רמ"ח  לאחרונה  עד  ששימש 

ב-אמ"ן. 
דנילוביץ',  רוביק  ראש העיר באר שבע, 
הודה ל-אל"מ שהם על תרומתה הרבה 
לפרויקט ולקידום העיר באירוע הפרידה 
בעיר  בינואר 2011  ב-16  שהתקיים 
גדלה. אל"מ  באר שבע - העיר בה היא 
שהם התחייבה ש"הרכבת שמובילה את 

אמ"ן לנגב דוהרת" ושיבחה את שיתוף הפעולה לו זכתה מהעירייה: "ההיענות לכל צורך, המנהיגות 
והיכולת שלכם לראות קדימה את החזון וההזדמנות, הם אלו שאפשרו לקדם את התוכנית באמ"ן. 
הנחישות שהפגנתם, הברק בעיניים, האמונה והשותפות המלאה הם אלו ששכנעו את המפקדים 

באמ"ן שהמהלך נכון." בהצלחה לה ולפרויקט!

 מחזור נוסף ל"בינה בירוק":
גיוס חרדים לאמ"ן

"בינה  פרויקט  במסגרת  המודיעין  לחיל  חרדים  של  נוסף  מחזור  גויס  לאחרונה 
בירוק".  הפרויקט החל לפני כ-3 שנים, במסגרתו חלה עליה מתמדת במספר החרדים 
המשרתים ביחידות חמ"ן, כולל היוקרתיות ביותר.  מטרת הפרויקט לאפשר לבוגרי החינוך 
מאפשר  הפרויקט  למקצוע.  הכשרתם  תוך  באמ"ן,  בשירות משמעותי  להשתלב  התורני 
התנסות בתחום המקצועי שרכשו בסביבה טכנולוגית מתקדמת ומאתגרת ופותח אופציה 
הכשרה  כוללת  בירוק"  "בינה  תוכנית  הצבאי.  השירות  בתום  האזרחי  במשק  להשתלב 
מקצועית, בין היתר במקצועות הבאים: תוכניתן, בודק תוכנה, טכנאי סיסטם, מנהל רשת, 
משולבים  המקצועית  ההכשרה  שלב  בתום  גיאוגרפיות(.  מידע  )מערכות   G.I.S טכנאי 

משתתפי התוכנית בכלל יחידות חמ"ן. 

התנדבות חיילים 
למען אנשים עם 
צרכים מיוחדים  

לאחרונה "פשטו" כ-50  חיילים, חניכי 
מע"ש  על    ,15 בבה"ד  מפקדים  קורס 
)מרכז עבודה שיקומי( רמת-גן ומע"ש 
צרכים  בעלי  איש  כ-90  גבעתיים. 
שם  ומשתכרים  מועסקים  מיוחדים 

למחייתם.   
התעסוקה  בחדרי  השתלבו  החיילים 
אריזת  במלאכת  לחניכים  וסייעו 
חבילות ממתקים לחג הפורים - פרויקט 
גבעתיים   - רמת-גן  לאקי"ם  משותף 
המשותפת  העבודה  גן.  רמת  ולמע"ש 
והסבה  המארזים  פרויקט  את  קידמה 
הפרויקט  לחניכים.  רבה  התרגשות 
אפשר לחיילים לקיים שיח עם חניכי 
יחסם  את  מחדש  ולעצב  המרכז 

לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. 
ישתפו  כי  סיכמו  החיילים ומפקדיהם 
המיוחדת שחוו  בחוויה  חבריהם  את 
התנדבות  פעולות  לקידום  ויפעלו 

נוספות מבסיסם. 
בפרויקט  משתלבת  זו  פעילות 
בחיל  יחידות  מספר  של  התנדבות 
המודיעין שהחלו בחודשים האחרונים 
לאמץ מסגרות של אנשים בעלי צרכים 

מיוחדים.
 )2010 )דצמבר  האחרון  בחנוכה 
חטיבת  כמו  יחידות  מספר  התנדבו 
המחקר ויחידת מש"ב )שיתוף פעולה 
בינלאומי( בפרויקט של אקי"ם לאריזת 
חבילות לחנוכה עם חניכי מע"ש רמת 
גן ומע"ש גבעתיים והמל"מ רכש וחילק 

מארזי חג למשפחות השכולות. 
יחידות  נוכח הניסיון בחנוכה החליטו 
להתנדב  המודיעין   בחיל  נוספות 
מש"ב  יחידת  הפורים.   חג  לקראת 
ביוזמת  "לאמץ",  החליטה  חמ"ן  של 
רמת-גן.   י', את  מע"ש  אל"מ  מפקדה, 

מחמם לב!

אל"מ רות שהם עם ראש העיר באר שבע,  רוביק דנילוביץ'

"ל
צה

בר 
דו

ם: 
לו

צי
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ף   ד מ ה ל  ע ש  ד ח

סוריה - אל הערביות וחזרה
משה מעוז, האוניברסיטה הפתוחה, 2011

ספרו החדש של פרופסור אמריטוס משה מעוז מהאוניברסיטה העברית מתמצת את עיקרי תולדותיה 
בימינו של סוריה. הדיון מקיף את היבטי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה, התרבות, וההתנהלות במערכת 
אחת  והשליטים.  המשטרים  תחלופת  ולאורך  עתה,  ועד  השנייה  העולם  מלחמת  תום  מאז  האזורית 
וכללה בעבר הלא  מהנחות היסוד בספר היא שסוריה מתקשה להשלים עם עצמה בגבולותיה, היות 
השבעים  בשנות  סוריה  התפכחה  אם  גם  הירדן.   ועבר  לבנון,  ארץ-ישראל,  שטחי  מרבית  את  רחוק 
החמישי  הספר  זה  מרגוע.  לה  אין  הנפרדת  הממלכתית  המציאות  אל  הפאן-ערבית  האחדות  מחלום 
מצרים,  על  ספרים  כבר  לאור  יצאו  בה  בימינו"  התיכון  "המזרח  הפתוחה  האוניברסיטה  של  בסדרה 
ביניהם  הפניות  ויש  חזותיים  בחומרים  גם  והפלסטינים. ספרים אלה עשירים  ירדן, סעודיה,  עיראק, 

הדדיות מועילות.   

"כנס הרצליה" ה-11, בראשו עומד חבר המל"מ אלוף )מיל'( דני רוטשילד, התקיים השנה תחת 
העמוקה  והתחושה  מצרים  של  הסוערים  מרחובותיה  והקולות  התמונות  של  המטריד  רישומם 
ובהווה,  בעבר  המודיעין,  קהילת  מאנשי  רבים  חדש.  היסטורי  עידן  של  בפתחו  מצויים  שאנו 
התכנסו במרכז הבינתחומי בהרצליה )9-6 בפברואר 2011(  לצד פוליטיקאים, אנשי תקשורת, 
חינוך  בתחומי  העוסקים  כאלה  כלכלה,  אנשי  דיפלומטים,  והביטחוני,  הצבאי  הממסד  אנשי 
וחברה, מומחים מאקדמיה ואורחים מחו"ל שמילאו את האולמות, נשאו דברים והתדיינו במכלול 

רחב של סוגיות. 
במרחב  בטחון  היה:  הקהילה  מאנשי  רבים  אליהם  שמשכו  מעניינים  היותר  המושבים  אחד 
הסייבר. אלוף )מיל'( פרופסור יצחק בן ישראל הנחה את הדיון בהשתתפות מומחים  מישראל 
והדגיש  הסייבר  לתחום  הקשורים  והמורכבים  השונים  המימדים  את  סקר  הוא  מחו"ל.  ואורחים 
בדיוני: נעשה בה שימוש  ואיננה שייכת רק למדע  ועכשיו  לוחמת סייבר מתקיימת כבר כאן  כי 
הממוחשבות  המידע  ומערכות  גיאורגיה(,  אסטוניה,  )מול  רוסיה  ע"י  לדוגמה  האחרונות,  בשנים 
הממשלתיות, הציבוריות, הפינאנסיות והפרטיות נתונות למתקפות רבות, גם ע"י גורמים פרטיים. 
שגרם  לאחר   15 בן  נער  של  בארה"ב  לכידתו  על  סיפר  בפאנל  האמריקאיים  המומחים  )אחד 

להיעלמותם של 50 מיליון דולר בהתקפת סייבר שארכה 5 דקות!(
תא"ל )מיל'( יאיר כהן, מפקד 8200 בעבר וראש מינהל IT וסייבר בחברת אלביט מערכות בהווה, 
במרחב  ללוחמה  שקשור  מה  בכל  לגויים  אור  להיות  ויכולה  צריכה  ישראל  "מדינת  כי  הדגיש 
הסייבר". זאת, באמצעות היתרון האסטרטגי שהקנו לה הידע ויכולות הלוחמה במרחב סייבר. כהן 
בין הצבא לסקטור האזרחי משום שהתקפה על תשתיות הסקטור האזרחי  אין הבחנה  כי  ציין 

)כמו: רמזורים, חשמל, תקשורת( תפגע משמעותית גם במערכת הביטחון. לכן, כהן אף הציע  להקים מינהלת משותפת שתאפשר לישראל להתמודד 
טוב יותר עם הסוגיה,  לאסוף מודיעין ספציפי בתחום הסייבר ולפתח את מרכיב ההרתעה. 

מערכות  לדבריו  הנושא.  רגישות  נוכח  מיוחדת  להיערכות  קרא  נוריאל  ניצן  )מיל'(  תא"ל  לאומי  לביטחון  במועצה  בטרור  למלחמה  המטה  ראש 
המחשוב בישראל ספגו התקפות רבות במהלך "עופרת יצוקה" ו"אירוע משט המרמרה". נוריאל ציין כי שמירה על ביטחון במרחב הסייבר היא אתגר 
חמקמק וקשה גם בגלל הסתייגותם של גורמים בישראל לקבל הגנה ממשלתית. אולם, האירועים ב"סלקום", "בזק" וחברת חשמל )אשר עלולים 

לפגוע בעתיד גם בצה"ל ובמערכת הביטחון( מחייבים תהליכים סדורים של למידה והפקת לקחים. אתגר וירטואלי אך ממשי בהחלט! 

ן כ ש ה ל  ש א  ש ד ה

"כנס הרצליה 2011"  - החוסן והביטחון 
הלאומי גם במרחב הסייבר
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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 של "קרן ענבר"  ע"ש ענבר עטיה יתקיים ביום 

שלישי 23 במרס 2011, בשעה 19:30 בהיכל צה"ל במחנה גלילות 
)פו"מ(. בטקס יוענקו מלגות עידוד למחקר בתחום הטרור. אלוף 
)מיל'( פרופסור 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
ם כ נ מ ו י ב ו  נ י י ר ש

פעילות צפויה עם המשפחות 
השכולות לקראת חג הפסח

לקראת חג הפסח, יקיים המל"מ )ב-12 באפריל 2011( אירוע מיוחד לבני 
המשפחות השכולות. 

נצא לטיול בכרמל ובאתר ההנצחה של המגזר הבדווי בצפון. 

חדש: יצא לאור גיליון 58 של 
מבט מל"מ - כתב העת של 

המרכז למורשת המודיעין

ת  ו ד ו ת
לסא"ל גדעון מיטשניק רע"ן היסטוריה ומורשת באמ"ן, לסרן שני שפירא 
)מיל'(  ולאל"מ  "אגמון"  מנכ"ל  שפירא  נעם  )מיל'(  לאל"מ  חמ"ן,  דוברת 
החומר.  בהכנת  הסיוע  על  הרצלייה,  הבינתחומי  מהמרכז  אלתר  מיקי 
לדובר צה"ל ולאל"מ רות שהם על התמונות. לאל"מ )מיל'( יגאל סימון 

וליוכי וינטרויב על הסיוע בעריכה הלשונית, ולכל האחרים שתרמו. 

חבצלת המל"מ
הפעילויות הקרובות ב"מועדון חבצלת":

יום רביעי ב-23 בפברואר 2011:   0
ירצה מר שאול מנשה, פרשן לענייני המזרח התיכון בצה"ל,   

ברדיו ובמשרד החוץ על:
מבט מבפנים על השסע הבלתי ניתן לאיחוי בין   

האסלאם השיעי לאסלאם הסוני.
יום שלישי ב-29 במרץ 2011:   0

ירצו בר חיים חופי ומר איתן גלזר, בעבר בכירים בשב"כ, על:   
הפעלת סוכן כפול מול המודיעין המצרי:    

"מבצע יתד".

1 9 : 0 0 ה  ע ש ב ת  ו ס נ כ ת ה
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