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משולחן המנכ"ל
תא"ל (מיל') דודו צור
אנו עומדים עתה למול הסלמה באזור הדרום,
אשר החלה ביום חמישי ה 7-באפריל  ,2011בירי
טיל נ"ט לעבר אוטובוס תלמידים שפצע שניים,
אחד באורח אנוש .במקביל להצלחתה הראשונית
של מערכת "כיפת ברזל" (על כל המשתמע מכך),
נקווה שיינקטו הפעולות הנכונות שיאפשרו חיי
שיגרה לאזרחי הדרום לתקופה ממושכת.
לצד הסלמה זו עומד בית ישראל לחוג את חג
הפסח שנחוג בסימן יציאתנו לחירות מבית
עבדים ,ובסימן האביב המסמל התחדשות.
מידעון חודשי זה (רביעי בסדרה) מבשר קביעות
בהופעתו ועל כך הברכות ליוכי ארליך העורכת
ולכל האחרים המסייעים בהוצאתו .המידעון
יופיע באתר העמותה.
נאחל לכולנו חג שמח וכשר והתחדשות מלאה
ופורה.
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מהנעשה בקהילה

יורם כהן ראש חדש לשב"כ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על החלטתו למנות את יורם
כהן במאי  2011לתפקיד ראש השב"כ החדש .כהן ,בן  ,51שיתפוס
את מקומו של ראש השב"כ יובל דיסקין ,כיהן בעבר כסגנו (2005
  .)2008לאחר שירותו הצבאי בסיירת גולני ,התגייס כהן בשנת 1982לשב"כ .תחילה שרת כמאבטח ,ולאחר מכן טיפס ועלה בסולם
הפיקוד מתפקיד רכז שטח עד למשרת ראש האגף לסיכול טרור
ערבי  -איראני .ב 2003-מונה לתפקיד ראש מרחב ירושלים ,יהודה
יורם כהן
ושומרון .ב  2008 -שימש יורם כהן עמית מחקר במכון וושינגטון
למדיניות ארה"ב במזרח הקרוב .עם שובו עמד כהן בשנתיים האחרונות בראש צוותים
שעסקו בגיבוש פני השב"כ לעשור הקרוב.
ראש השב"כ דיסקין ברך את מחליפו המיועד ואיחל לו הצלחה" :אני משוכנע כי ניסיונו
העשיר והמגוון של יורם במהלך  29שנות שירותו בשב"כ ,בשילוב עם יכולותיו האישיות
והמקצועיות יאפשרו לו להוביל את הארגון בהצלחה אל מול אתגרי ההווה והעתיד".

חדש בבלוגוספירה

אמצעי הלחימה שנפרקו באשדוד
מהאנייה "ויקטוריה" כללו פצצות
מרגמה וטילים מאיראן בדרכם לעזה

חג אביב שמח
ופסח כשר

לכם ולבני משפחותיכם

מאחלים חברי הנהלת
המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)

בסקירה של מרכז המידע
למודיעין וטרור ע"ש מאיר
עמית על תפיסת האנייה
"ויקטוריה" ב 17-במרץ
 ,2011נמסר" :רוב אמצעי
הלחימה ,שנתפסו על
האוניה "ויקטוריה" ושהיו
בדרכם לארגוני הטרור
ברצועה ,הינם מתוצרת
האנייה ויקטוריה איראן .בכלל זה ,פצצות
מרגמה וטילי חוף-ים  .C-704המשלוח מהווה ביטוי נוסף למאמץ העברות אמצעי הלחימה
האסטרטגי של איראן ,בשיתוף פעולה עם סוריה ,לארגוני הטרור".
ב 15-במרץ  2011בשעות הבוקר ביצעו לוחמי חיל-הים הישראלי בידוק על ספינת מטען
בשם "ויקטוריה" ,במרחק של  200מייל מערבית לחופי ישראל .הספינה הפליגה מנמל
לאד'קיה ,שבסוריה ,לנמל מרסין ,שבתורכיה ,משם אמורה הייתה להגיע המשך בעמוד 2
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המשך מעמוד 1

מינויים

לנמל אלכסנדריה .לאחר שנמצאו על הספינה אמצעי לחימה היא הובלה לנמל אשדוד ,שם נפרק
ממנה המטען ולאחר מכן היא שוחררה והפליגה ,ככל הנראה ,ליעדה שבאלכסנדריה.
הספינה נשאה על סיפונה מכולות ,שבתוכן אוחסנו כ 50-טונות של אמצעי לחימה ,שנועדו
עבור ארגוני הטרור ברצועת עזה .אמצעי הלחימה הוסתרו בתוך שלוש מכולות מאחורי שקים
של כותנה דחוסה ושל עדשים .מדובר בפצצות מרגמה  60מ"מ ו 120 -מ"מ ,בטילי חוף-ים מסוג
 ,C-704ובכדורי קלצ'ניקוב .רוב אמצעי הלחימה ,כולל טילי ה ,C-704-הינם מתוצרת איראן.

 0אלוף (מיל') יעקב עמידרור,
נתמנה לעמוד בראש המטה לביטחון
לאומי .עמידרור היה בעבר ראש חטיבת
המחקר באמ"ן.

צילוםIra Abramov | wikipedia :

 0תא"ל (מיל') פנחס בוכריס מונה
מנכ"ל בזן ,חברת בתי הזיקוק .בוכריס היה
בעבר מפקד  8200ומנכ"ל משרד הביטחון.
 0סא"ל (מיל') דורון סקל מונה לתפקיד
ראש אגף החינוך בעיריית חיפה .בעבר
שרת ביחידה  8200ורע"ן עמ"ק בבה"ד .15
זוהי הפעם הראשונה בה נתפסים טילי חוף-ים המיועדים לארגוני הטרור בעזה .הגעתם לשם
עלולה הייתה לסכן כלי שיט צבאיים ואזרחיים ומטרות אסטרטגיות במרחב אשדוד-אשקלון
בטווח של כ 35 -ק"מ .על כריכת חוברות ההדרכה ,שצורפו לטילים ,נמצאו סמלים של איראן
ושל משמרות המהפכה .הללו מעידים על מקורם של אמצעי הלחימה כמו גם על מעורבותו של
כוח קדס של משמרות המהפכה האיראניים בניסיון ההברחה ,יחד עם הסורים וארגוני הטרור
הפלסטיניים".
פרטים נוספים:
www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/iran_108.pdf

מהנעשה באמ"ן

אמ"ן מצדיע לפורשים
הטריים בערב הוקרה שנתי

במעמד ראש אמ"ן ,אלוף אביב כוכבי ,קמנ"ר ,תא"ל אריאל קארו ,ובהשתתפות אוכלוסיית
הקצינים מדרגת סא"ל ומעלה בחמ"ן ,נפרד החיל מקצינים ונגדים שפרשו מצה"ל בשנה
האחרונה .בשם הפורשים ברך אל"מ רני ,שהיה עד לאחרונה רמ"ח בקרה .ראש אמ"ן,
אלוף כוכבי ,הודה לפורשים ולמשרתים כאחד על עשייתם ותרומתם להצלחת החיל
במשימותיו ,והדגיש כי "רבים מההישגים יישארו עלומים לשנים רבות ועם ישראל לא
ידע עד כמה הוא חייב לכם ,תודה".
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#

מספר שיא של
תיכוניסטים בוגרי
מגמה ערבית בכנס
חיל המודיעין

חיל המודיעין כינס (מרץ  )2011תיכוניסטים
בוגרי מגמה ערבית ,ערביסטים ,מכל רחבי
הארץ בראשיתו של תהליך מיון שיקבע את
התאמתם למסלולי השיבוץ השונים בחיל
לקראת גיוסם לצה"ל .הפעם נרשם מספר שיא
של מועמדים בוגרי מגמה ערבית שאותרו ע"י
הגורמים המקצועיים באמ"ן.
במהלך הכנס הוצגו בפני המועמדים מאפיינים
שונים בעבודת המודיעין ,במגבלות הסיווג
והמידור :תרגום ידיעות והפיכתן למודיעין,
סיכול פיגוע ,תחנת האזנה ,מודיעין ממקורות
גלויים וכיצד מתגבש צי"ח (ציון ידיעות
חשובות) .הנרשמים בכנס יעברו מסלול מיון
והכשרה ארוך וקפדני ,בסופו ישובצו הטובים
ביותר מביניהם בשירות משמעותי באגף
המודיעין של צה"ל.
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מהנעשה באמ"ן

אמ"ן מהדק הממשק עם הצרכים המבצעיים
של כלל צה"ל

לאחרונה התקיים באמ"ן כנס חילי ייחודי בנושא נוהל קרב .הכנס
התקיים ביוזמת ראש אמ"ן ,אלוף אביב כוכבי ובהשתתפותו והוא משתלב
בתהליך הפקת הלקחים המתנהל באמ"ן בעקבות לקחי מלחמת לבנון
השנייה ולאחר מבצע "עופרת יצוקה" .במוקד התהליך ניצבים :הידוק
הקשר ושיתוף הפעולה בין גורמי המודיעין לכוחות הלוחמים ויחידות
השדה ,וחידוד המודעות של כלל אנשי המודיעין לצרכי דרגי השטח.
בכנס נטלו חלק קצינים מכלל המערכים והיחידות באמ"ן והסגל הבכיר
מדרגת סא"ל ומעלה .בין המשתתפים בלט חלקם של אנשי המילואים
המשתלבים בפעילות באמ"ן שנים רבות .ד"ר עידו הכט ,מהמכללה
לפו"ם נשא דברים על "השתנות מקום המודיעין בהיסטוריה הצבאית",
וקצינים בכירים ממפקדת זרועות היבשה ומאגף המודיעין הציגו את
תחומי האחריות עליהם הם מופקדים .הוצגו ונבחנו עקרונות הפיקוד
והשליטה ,נוהל קרב ,תהליך האיסוף ופקודות המבצע.
ראש אמ"ן ,אלוף כוכבי ,הדגיש בדברי הסיכום של הכנס כי קיים הכרח

להמשיך בתהליך שיפור הקשר וההיכרות של אנשי המודיעין ביחידות
השונות עם המפקדים בדרגי השטח .זאת ,במטרה להגיע להבנה עמוקה
יותר של הצרכים המבצעיים בין גורמי השטח ,ומתוך שאיפה "לדבר
בשפה" של כלל צה"ל.

מהנעשה במל"מ
על משמר המורשת וההנצחה  -הקרן להנצחת ברוך כהן ז"ל

מורשת מודיעין והמחויבות
ליהודי התפוצות

יום העיון השנתי ה 14-לזכר ברוך כהן ז"ל התקיים בבית הספר
"הריאלי" בחיפה ב 30 -במרץ  .2011ברוך כהן ,איש השב"כ והמוסד,
נרצח במדריד ,בירת ספרד ב 23-בינואר  1973בידי סוכן כפול ,פעיל
ארגון "ספטמבר השחור" .בשנת  1996הוקמה במל"מ הקרן להנצחתו
במימון קרן ריץ' .בראש הקרן עומדים ד"ר רפי קטרון ופרדי עייני.
הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם בית הספר "הריאלי" בחיפה המשלב
בתוכנית הלימודים שלו את מורשת המודיעין עם נושא "מחויבותה
של מדינת ישראל לשלומם של יהודי התפוצות  -חילוץ ,מילוט ,הגנה,
ברוך כהן ז"ל
ביטחון ועליה מארצות מצוקה".
במוקד האירוע השנה ,לאחר דברי ברכה של מנכ"ל בית הספר רון כתרי ושל רפי קיטרון ,נציג
הנהלת הקרן ,שמעו התלמידים הרצאה מרגשת מפי סא"ל ז'קלין בן בסט .היא גוללה בפני
התלמידים את סיפור בריחתה מסוריה ,את תהליך התערותה בארץ ,התגייסותה לצה"ל ושירותה
באמ"ן.
בסרט שהוקרן במהלך האירוע על ברוך כהן ,הופיע גם רמי שבילי ז"ל ,מבכירי השב"כ בעבר ,אשר
פעל רבות לקידום מורשת קהילת המודיעין ועמד מאחורי מפעל ההנצחה לזכרו של ברוך כהן.
נאמרו דברים לזכרו .באירוע השתתפו תלמידי כיתות י"א של בית הספר ,בני משפחתו של ברוך
כהן וחבריו לדרך.
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#

כל הכבוד
 0ברכת הצלחה לד"ר סא"ל (מיל') דורון
אביטל עם השבעתו לחבר כנסת מטעם
"קדימה" .בעבר היה מפקד סיירת מטכ"ל.
 0לד"ר אלי לויטה על קבלת תואר
"אביר לגיון הכבוד" של צרפת .לויטה ,איש
קהילת המודיעין ,שימש משנה למנכ"ל
הועדה לאנרגיה אטומית.,
 0ד"ר אל"מ (מיל') יוסי לנגוצקי ,בעבר
מפקד היחידה הטכנולוגית באמ"ן ,חתן פרס
בטחון ישראל (פעמיים) זכה לאחרונה
לדברי הוקרה של יו"ר הכנסת ,ראובן (רובי)
ריבלין ,על תרומתו הייחודית בתחום גילוי
הגז הטבעי בישראל .לגונצקי ,עסק במשך
עשרות שנים בחיפושי נפט וגז בישראל
ובעולם ,והוא זה שיזם את קידוחי הגז בים
התיכון מול חופי חדרה ואחראי למעשה
לגילוי מאגרי הגז הטבעי.
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מהנעשה במל"מ
על משמר המורשת וההנצחה

מזווית אישית :מישל בינט דגן מספרת על
המפגש עם בני נוער
מישל בינט דגן נמנית על המתנדבים המדריכים בני נוער שמגיעים לבקר
במל"מ במסגרת פרויקט "ימי חוויה מודיעינית לנוער" .מישל היא בתו של
מקס מאיר בינט ז"ל ,שפעל במשימת ריגול ממושכת בקהיר .הוא נתפס,
נחקר ועונה קשות ע"י שוביו המצרים ,עד ששם קץ לחייו בכלא המצרי
בשנת .1954
הפעם בחרנו להציג את נקודת המבט האישית של מישל על המפגש עם בני
נוער ישראלים גרסה :2011
"מסגרת ברוכה זו מאפשרת לי לפתוח צוהר להכרות של בני נוער עם אבי,
מאיר מקס בינט  -לוחם סתר של המודיעין הישראלי ,שפעל במצרים בשנים
הראשונות למדינה" .קראתי למפגש "סיפור חיים השזור בהתהוותה והווייתה
של מדינת ישראל .מאיר בינט נשלח למצרים באפריל  1952בכיסוי של איש
עסקים גרמני למשימת איסוף מידע .בגלל מחדלים של שולחיו שלא שמרו
על עקרון המידור  -נקשר למה שקרוי בהיסטוריה של עם ישראל "הפרשה"
או "עסק הביש" (.)1954
"מעבר למשימה המודיעינית האחרונה של מאיר ,ממנה לא חזר ,חשוב לי
להציג לצעירים את הערכים בהם אבי האמין ולאורם פעל .אני עושה זאת
דרך הצגת התחנות שאבי עבר בהן ב 19-השנים מאז הגעתו לישראל ,אז
פלשתינה ,במסגרת העלייה הבלתי לגאלית .בראש ערכים אלה עמד ערך
ההתנדבות :מעבר למשימות הרשמיות שלו ,אבי התנדב להדריך בני נוער
ולהכין אותם לעליה ארצה  -בעבדאן ,איראן ,שם עבד בחברת הנפט האנגלו-
איראנית ,וכך גם כששהה בליוורפול למטרת לימודי רדיו ואלקטרוניקה.
ערכים נוספים שניתן לייחס למאיר וחשוב לי לגעת בהם במפגשים  -אהבת

הארץ ,נכונות לתרום לחברה,
אחריות ,דבקות במשימה ,הומאניות,
סקרנות אינטלקטואלית ,מוטיבציה
ללמוד ,יוזמה ונחישות .למרות
מרחק השנים והנושא הקשה
הרחוק מעולמם  -אני מרגישה
שרובם קשובים ,מתעניינים,
רציניים .בד"כ עולות בסוף המפגש
שאלות .זכורה לי במיוחד אחת
השאלות "אם בצוואתו של אביך
כתוב 'מכל מה שרציתי לתרום למען
עתיד טוב יותר לכולם  -מישל היא
עכשיו תרומתי היחידה'  -אולי אביך
ציפה שתלכי בעקבותיו ,תעסקי
באותו הדבר ."...כיוון המחשבה הזה
העלה חיוך על פני .מעבר לסיפור מקס בינט ורעייתו ג'ין במצרים
האישי של מאיר מקס בינט ,בני הנוער נחשפים 'בימי חוויה לנוער' לאירועים,
התרחשויות ודמויות שעיצבו את מדינתנו .אני מקווה שהפעילות תמשיך
ותתרחב".
מישל בינט דגן
מידע נוסף על מאיר בינט תוכלו למצוא באתר לזכרו:
www.meirmaxbineth.org

"השיבה הביתה" מנצרים לשוהם
הקרן להנצחת סמלת שרית שניאור ז"ל

המרוץ השביעי לציון זכרה של סמלת שרית שניאור הי"ד" ,השיבה
הביתה" ,התקיים השנה במרץ  2011בהשתתפות תלמידי בית הספר
"שוהם" ,שם למדה ,וחיילי גדוד "נשר" מחיל האיסוף הקרבי .שרית שהייתה
מפקדת עמדת התצפית בנצרים ,נרצחה ב 24-באוקטובר  2003במהלך מילוי
תפקידה ,בידי חוליית מחבלים שחדרה לבסיס וירתה לכל עבר.
למרות הגשם הסוחף ,נרשם השנה שיא במספר התלמידים שנטלו חלק
במרוץ .המרוץ החל בנחל עוז ,סמוך למבנה הקרוואן שבו נרצחה שרית
(אשר הוסב לאחר ההתנתקות לבית כנסת בבסיס נחל עוז) .בסיום המרוץ
בשוהם ,ביום שלמחרת ,הצטרפו אל הרצים תושבי שוהם ,תלמידי בתי
הספר היסודיים וחטיבת הביניים ובוגרי תיכון שהשתתפו במרוץ גם בשנים
קודמות .בתום המרוץ הוענקו מלגות לתלמידים מצטיינים מטעם הקרן על
שם שרית שנאור ז"ל שהוקמה במל"מ בשנת  2004ביוזמת המשפחה ,חבריה
והיחידה הצבאית בה שרתה.
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עבודת שטח טיפולית בשדרות זוכה בפרס
הראשון מ"קרן ענבר"
ב 22-במרץ  2011התקיים בהיכל צה"ל בפו"ם האירוע
השנתי של טקס הענקת מלגות מטעם קרן ענבר  -ע"ש
ענבר עטיה ז"ל ,חיילת מודיעין לשעבר שנרצחה בידי
מחבל מתאבד ב  4 -במרץ  1996במעבר חציה ברחוב
דיזנגוף פינת רחוב המלך ג'ורג' בתל אביב בכניסה לקניון
דיזנגוף סנטר .בפיגוע נהרגו  13בני אדם וכ 100-נפצעו.
בשנת  2011הוגשו לעיון הקרן  44עבודות ומחקרים.
וועדת השופטים בראשה עמד פרופסור עוזי רבי
מאוניברסיטת תל אביב העניקה את הפרס הראשון
לד"ר מרב טל-מרגלית ולגב' יהודית שפנגלט מעמותת
חיבורים וקשרים על עבודת שטח משותפת בתחום
הטיפולי בשדרות בעוטף עזה .הערב נחתם בהרצאתו
של פרופסור אלוף (מיל') יצחק בן ישראל שהרצה
בנושא טכנולוגיה וטרור.
קרן ענבר הוקמה בשנת  1997ביוזמת המשפחה וחברים
והיא מעניקה מידי שנה מלגות לעבודות מחקר בתחום
ההתמודדות עם הטרור .בראש הקרן עומד אלוף (מיל')
דני רוטשילד.

"עם הפנים לקהילה"

"אגמון" מקיימת פעילות
התנדבותית בכלא  4בתחום
החינוך והתרבות

לאחרונה ,החלה עמותת הגמלאים של המוסד" ,אגמון" ,בפעילות התנדבותית שתכליתה לסייע
בקידום נושאי החינוך והתרבות בקרב אסירים בכלא  .4הקשר בין "אגמון" להנהלת הכלא נוצר
ביוזמתו של מייק גיא וכבר התקיימו מספר מפגשים מקדימים עם הגורמים האחראים לתחומים
אלה בכלא .בעקבות מפגשים אלה אותרו תחומי הסיוע שיש ביכולתם של אנשי "אגמון" להושיט
לאוכלוסיה הזקוקה להם .פעילות "אגמון" בכלא  4מתקיימת בתחומים הבאים:
 0סדנת ציור -מייק גיא (צייר ומחנך בעצמו) כבר העביר מספר סדנאות בהשתתפות כעשרה עד
חמישה-עשר אסירים בכל פעם .המפגש מאפשר ניצול הבמה לא רק להעלאת היכולת היצירתית
של כלואי כלא  4אלא גם הרחבתו לשיחות ולפעילות חינוכית נוספת.
 0שיחות אישיות עם אסירים  -חברת "אגמון" חנה כץ ,שהצטרפה לצוות ,מקיימת סדרה של
שיחות אישיות עם אסיר או אסירה ,מאזינה להם ומנסה לסייע להם לפתור את בעיותיהם.
מרבית האסירים נמצאים במצב של בלבול ,חוסר אונים והעדר אוזן קשבת .כוונתנו בשלב ראשון
להיפגש מספר פעמים עם אותם אסירים ,כל עוד הם יושבים בכלא .ההדים שאנו מקבלים על
פעילות ההתנדבות בקרב האסירים חיוביים ביותר.
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בסיס ההדרכה
של חיל המודיעין
אירח חניכי אקי"ם
ומשפחותיהם
בחג הפורים
במסגרת המחויבות המתמשכת לתרום
לקהילה ,חגגו את הפורימון האחרון
עשרות משפחות מסניף אקי"ם רמת-
גן-גבעתיים בבסיס ההדרכה של חיל
המודיעין (בה"ד  )15יחד עם משפחות
אנשי הסגל הסדיר והחניכים בבה"ד.
מפקד בה"ד  ,15אל"מ ת' ,יזם הזמנת
המשפחות שרובן חוו זו לראשונה ביקור
בבסיס צבאי כלשהו .הילדים והמשפחות
זכו לאירוח חם במיוחד ונטלו חלק
בהפנינג ענק לילדים ולבוגרים  -שכלל,
דוכני הפעלה ,מתקני ספורט ,מתנפחים
והפעלות מסוגים שונים.
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הדשא של השכן

עמותת מודיעין  - 10מעשירה את עולם הידע
והחוויות של חבריה

חברי עמותת מודיעין  10ובני/בנות זוגם בילו את סוף השבוע הראשון
של אפריל  2011בקמפוס אינטנסיבי בעיר חיפה .זאת בהמשך לקמפוסים
דומים שערכה העמותה בשנים האחרונות ברחבי הארץ.
התוכנית העשירה כללה :ביקור במחנה המעפילים המשוחזר בעתלית,
ביקור מודרך ביערות הכרמל המתחדשים בליווי סלמאן אבו רכן -ראש
האגף לקשרי חוץ ברשות שמורות הטבע ,ובסיום היום הראשון  -מפגש
עם אל"מ (מיל') משה צור (צוריך) שסיפר על חוויותיו האישיות כקמ"ן
חטיבה  188במלחמת יום הכיפורים (.)1973
היום השני נפתח במסע להכרת הבהאים ,האחמדים (כבאביר) והדרוזים
בעוספיה בהדרכתו של ד"ר נסים דנה ,ובהמשך סיור בעיר התחתית
של חיפה עם אדריכל שימור האתרים של העיר וליד כרכבי .ביום

ביקור בכרמל

השלישי ,טיילו חברי העמותה בעמק יזרעאל המערבי בעקבות פרשיות
היסטוריות מגיורא זייד ועד עז א-דין אל קסאם (להבדיל )..בהדרכתו
של יגאל גרייבר  -רכז שהפך למדריך ידיעת הארץ.

אירועים צפויים במל"מ
שריינו ביומנכם

חבצלת המל"מ*

הפעילויות הקרובות במועדון
"חבצלת המל"מ":
0

תודות

יום שלישי ב 26-באפריל :2011
ד"ר נחמן טל ,בעבר בכיר בשב"כ ,ירצה בנושא:

לכל אלה שסייעו בהכנת החומר  -לד"ר שמעון אביבי ראש
ועדת קרנות ההנצחה במל"מ ,לסא"ל גדעון מיטשניק רע"ן
במחלקת היסטוריה ,לתא"ל (מיל') אפרים לפיד ,לאל"מ (מיל')
נעם שפירא ,מנכ"ל "אגמון" .לנינה פתאל על הסיוע בעריכה
לשונית ,ולכל האחרים שתרמו.

מבצעים בולטים בסיכול הטרור ברצועת
עזה בשנות השבעים.
0

יום שלישי ב 31-במאי :2011
אלוף (מיל') עמוס גלעד ,ראש האגף הביטחוני-מדיני
במשרד הביטחון ,ירצה בנושא:

היחסים בין המודיעין לקברניט מזווית אישית.
0

יום שלישי ב 29-ביוני :2011
ד"ר יוסי לנגוצקי ירצה בנושא:

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

תגליות ומגמות בחיפושי הגז והנפט בים
התיכון הישראלי.

שמרו על קשר  -הצטרפו אלינו ומסרו את
כתובת הדואר האלקטרוני שלכם!
רואים מל"מ יופץ בדואר אלקטרוני אחת לחודש.
נשמח לקבל משוב :התייחסויות ,תגובות ובקשות:
newsmlm@intelligence.org.il

(הרצאתו של עמוס גלבוע שאמורה הייתה להינתן
במועד זה נדחתה למועד מאוחר יותר).
התכנסות בשעה 19:00
*אירועי חבצלת מיועדים לחברי העמותה בלבד.
השתתפות בהם מותנית בהרשמה מראש ובהצגת
תעודת חבר העמותה בכניסה.
המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון 47143

תודה,
יוכי ארליך ,עורכת
חברת הנהלת המרכז
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