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משולחן המנכ"ל
תא"ל )מיל'( דודו צור

ובהנחלת  בהנצחה  לעסוק  ממשיכים  אנו 
המורשת לצד העיסוק באקטואליה . בתוך כך: 

# קיימנו ב-21 ביוני 2011 את יום הזיכרון השנתי 
לחללי קהילת המודיעין באתר ההנצחה בגלילות. 
לראש  המשנה  השכולות,  המשפחות  השתתפו 
אלוף  רב  אסטרטגיים  לעניינים  והשר  הממשלה 
)מיל'( משה )בוגי( יעלון, הצמרת הביטחונית של 

מדינת ישראל, משרתי הקהילה וגמלאיה.
חלקו  הסתיים  הלימודים,  שנת  סיום  עם   #
הראשון של פרויקט "ימי חוויה מודיעינית לנוער" 
לשנת העבודה 2011. הפרויקט, המנוהל כולו ע"י 
בני  מצד  מאד  חיוביים  למשובים  זכה  מתנדבים, 
הנוער וסגל המורים. בקרוב יסוכם חלק זה ולקחיו 

ייושמו במחצית השנייה של שנת העבודה. 
# קיימנו במל"מ )ב-15 ביוני 2011( יום עיון בנושא 

התמורות במזרח התיכון - משמעויות לישראל. 
# מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית 
על  בדגש  באזור  הקורה  אחר  לעקוב  ממשיך 

המשט התורכי ועל "אינתיפאדת הגדרות".
לתקופת  אותנו  מביא  הלימודים  שנת  סיום 
חופשת הקיץ. עם תום הקיץ נתכנס כמדי שנה 
ב- 6 בספטמבר 2011 לכנס החברים השנתי. אני 
עצמכם  על  שמרו  נעימה,  חופשה  לכולם  מאחל 

וחזרו במשנה מרץ לעבודה. 

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

משפחות נוספות למשפחת 
השכול של קהילת המודיעין

לקראת טקס ההתייחדות הממלכתי לזכר חללי קהילת המודיעין, נוספו לאחרונה שמות 
המודיעין  קהילת  חללי  של  הממלכתי  ההנצחה  באתר  המבוך  לקיר  חללים  ארבעה  של 

בגלילות. ארבעת החללים שהונצחו השנה הם:
# כאיד נמר חסון מדליית אל-כרמל - נשלח בידי הש"י במאי 1948 לצפון 
השומרון לאסוף מידע על הצבא העיראקי. הוא נתפס והוצא להורג בתליה 
בשכם ב-19 במרס 1949. רק לאחרונה הוכר כחלל של קהילת המודיעין. 

לפעילות  בדרכו  נהרג  הנח"ל,  בחטיבת  גדודי  קמ"ן   - אריה  אלון  סגן   #
אך  הנח"ל,  של  כחלל  בעבר  הוכר  כבר  אריה   .1987 באוקטובר  מבצעית 
באתר  גם  כחלל  להנציחו  הוחלט  המשפחה  פניית  בעקבות  לאחרונה 

בגלילות. 
שירותו  במהלך  נפטר  הכללי.  הביטחון  שירות  איש   - סיידוף  אריה   #

באפריל 2010.
# אל"מ אבי לוין - מלא תפקידים מרכזיים במודיעין השדה ובמחקר הצבאי. היה 
קמ"ן עוצבת לבנון במלחמת לבנון ה-2 וקמ"ן פיקוד דרום במבצע "עופרת יצוקה". 

נפטר במהלך שירותו במאי 2010. 
יהי זכרם ברוך! טקס ההתייחדות הממלכתי לזכר חללי קהילת המודיעין, 21.6.2011
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 אלוף )מיל'( עמוס גלעד על היחסים 
בין המודיעין לבין הקברניט מזווית אישית

אלוף )מיל'( עמוס גלעד הופיע )ב-31 במאי 2011( בפני חברי מועדון חבצלת של המל"מ. 
בדבריו שיתף גלעד את הקהל הרב שגדש את האולם בנקודת המבט האישית שלו על המצוי 
והרצוי בדפוסי העבודה הקיימים בין המודיעין לקברניט בעבר ובהווה, והצביע על תפישותיו כיצד 

ניתן להפוך אותם ליעילים ומועילים עוד יותר נוכח סדר היום העמוס של מקבלי ההחלטות. 
בחלק השני של דבריו, הציג גלעד הערכת מצב כוללת בסוגיות הקשורות לביטחון הלאומי של 

ישראל נוכח האתגרים העומדים בפניה. 

ן " מ א ב ה  ש ע נ ה מ

תא"ל איתי ברון ראש חטיבת 
המחקר באמ"ן 

תא"ל איתי ברון מונה לראש חטיבת המחקר באגף המודיעין. תא"ל ברון )48( מילא שורה של 
עוזר  כן שימש בעבר  כמו  בו.  והיה ראש מחלקת המחקר  מודיעין חיל האוויר  תפקידים בלהק 
ראש חטיבת המחקר להערכה. בתפקידו האחרון פיקד על מרכז דדו לחשיבה צבאית בין תחומית. 
ביידץ, ששירת בתפקיד ראש חטיבת המחקר באמ"ן במהלך  יוסי  תא"ל ברון החליף את תא"ל 

חמש השנים האחרונות. 

מה בין היסטוריון לאיש מודיעין
חטיבת המחקר נפרדת מתא"ל ביידץ 

 )2011 במאי  )ב-29  קיימה  באמ"ן  המחקר  חטיבת 
את הכנס השנתי לציון יום חמ"ן הכולל מידי שנה גם 
האירוע  התקיים  הפעם  למצטיינים.  תעודות  חלוקת 
תא"ל  ממפקדה  החטיבה  מליאת  של  פרידה  בסימן 
יוסי ביידץ, בסיומו ברך ראש אמ"ן אלוף אביב כוכבי 

את ביידץ על פועלו ותרומתו הייחודים. 
במזרח  המתרחשים  הסוערים  האירועים  בסימן 
של  היום  לסדר  הקשורות  הרצאות  ניתנו  התיכון, 
קידר  מרדכי  ד"ר  המחקר.  בחטיבת  המודיעין  עבודת 
מאוניברסיטת בר-אילן הרצה על חשיבות התקשורת 
הערבי".  "האביב  את  שיצרו  הרוח  להלכי  ותרומתה 
מסריה  על  אל-ג'זירה,  ברשת  במיוחד  התמקד  הוא 
האנטי ממסדיים, שלדעתו יצרו מאז חנוכתה ב-1996 

המשך בעמוד 3
The Egyptian Liberal
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המשך מעמוד 2

 מאחורי הרעלה במפגש לזכרה של
סג"מ אביבית בנו ז"ל

ביום השנה ה-11 למותה התקיים ב-26 במאי 2011 ערב לזכרה של סג"מ אביבית בנו ז"ל. אביבית הלכה לעולמה 
בעת מילוי תפקידה ב-21 במאי 2000 ביחידה הטכנולוגית באמ"ן. לקחו חלק באירוע בני משפחה, חברים, חברי 

הנהלת בית הספר, אנשי היחידה הטכנולוגית שם שרתה ומפקדיה, נציגי המל"מ ואורחים רבים. 
מר דוויד ניסן, קצין מודיעין בעבר וחוקר 
ומדיני  בטחוני  מידע  איסוף  בתחום 
"מאחורי  בנושא  הרצה  באינטרנט, 
הרעלה". ניסן, יליד איראן בעצמו, הוביל 
את שומעיו בסיור וירטואלי באיראן תוך 
הצצה נדירה אל הארץ העשירה בנופיה 
יצירות האמנות ואדריכלות  המרהיבים, 
ופתח  והתרבות,  ההיסטוריה  שלה, 

זאת, בשילוב ההקשרים  לדורותיה.  היהודית  חיי הקהילה  צוהר אל  גם 
הפוליטיים, המדיניים והצבאים הרחבים הרלוונטיים לימינו. 

הקרן ע"ש אביבית בנו ז"ל הוקמה ביוזמת המשפחה בשנת 2001 במל"מ 
בו  בבית הספר  והשאלה  זכרה. הקרן הקימה ספריית קריאה  להנצחת 

למדה ע"ש שמעון בן צבי בגבעתיים והיא מקיימת ימי עיון.

2011. ד"ר שמואל בכר  אפקט מצטבר עמוק ורחב, שהיה ברקע להתפרצויות הזעם של 
מהמרכז הבין-תחומי הרצלייה הרצה על השתקפותם של הלכי רוח אלה בקולנוע המצרי. 
פרופסור חגי ארליך מאוניברסיטת תל-אביב הרצה על "נוער ומרי - האביב הערבי בעיני 
ההיסטוריון". הוא ניתח את חשיבות תרבות האינטרנט ואת המהפכה הגדולה של כניסת 

נשים לשורות הנוער המשכיל בחברות הערביות והאסלאמיות. 
ואולם, חלק מדבריו של פרופסור ארליך יוחדו להבדל בין איש המודיעין להיסטוריון. אנשי 
להכין  לבאות,  להתכונן  חייבים  אנשי מעשה  להתנבא מתוקף תפקידם.  חייבים  מודיעין 
אפשרויות, לבדוק חלופות. היסטוריונים פטורים מכך. תפקידם איננו לקדם אינטרס, אלא 

להבין את מורכבותו של העבר. אנשי אקדמיה אמורים להיות בשירות האמת המדעית, ובשירותה בלבד. אין להם צורך להתנבא וממילא 
אין אפשרות מדעית כזאת. היסטוריון העושה מלאכתו נאמנה יגיע למסקנה כי "היסטוריה היא מה שקרה תוך כדי כך שתכננו משהו 
אחר". ובכול זאת, לעיתים דווקא העבר הרחוק יותר והבנתו על מורכבותו מאירים את ההווה על תמורותיו. בשנות השישים, דומה היה 
שהעולם הערבי צועד לקראת אחדות, ועושה כך תוך מהפכות מודרניות וניצחונה של אידיאולוגיה חילונית סוציאליסטית. והנה בשנות 
השבעים קרסה הפאן-ערביות, ומשלהי העשור חזר אסלאם פוליטי להניע את עיקר התהליכים. עתה רצו לפתע כולם - מדינאים, אנשי 
על  יותר,  הרחוקה  ההיסטוריה  דווקא  כי  הסתבר,  האסלאמי.  העבר  בנבכי  היסטוריונים שעסקו  אותם  אל   - תקשורת  אנשי  מודיעין, 
מושגיה שלה - היא שנהייתה פתאום רלוונטית. סביר להניח כי עתה, בעוד האביב הערבי מתרחש לנגד עינינו, כדאי לאיש המודיעין 
ללמוד את ההיסטוריה של החברות הערביות במחצית הראשונה של המאה העשרים - תקופה של מערכות רב-קוליות ברוב ארצות 

ערב - אולי לימוד זה הוא שיעשיר את מי שחייב עתה להתבונן, לנתח, לצפות, לחזות. 

מה בין היסטוריון לאיש מודיעין

איש המודיעין חייב לצפות פני עתיד, כדי לשרת 
את הביטחון. ההסטוריון חייב להתמקד בעבר 

המורכב, כדי לשרת את המדע
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סוגיית ההתרעה: "מקלאסיקה במבחן לסייבר ספייס"
ערב מורשת לזכרו של תא"ל יואל בן פורת 

סמוך למועד ציון 4 שנים ללכתו של תא"ל יואל בן פורת, הקדישו עמותת ש.מ.2 והסגל הסדיר של 8200 את 
ערב המורשת שקיימו )ב-25 במאי 2011( לתרומתו הייחודית של בן-פורת לתחום ההתרעה. לאחר דברי פתיחה 
שנשא יו"ר העמותה, אל"מ )מיל'( ניר למפרט, העלה קווים לדמותו של בן פורת מי ששימש כסגנו תא"ל )מיל'( 

אריה בנטוב, בעבר מפקד 8200, קמנ"ר וסגן ראש אמ"ן. 
"התרעה  בנושא  נשא את ההרצאה המרכזית  באמ"ן,  בעבר ראש חטיבת המחקר  גלבוע,  עמוס  )מיל'(  תא"ל 
יום  ומזווית אישית, אירוע התרעתי מובהק מהימים שקדמו למלחמת  קלאסית במבחן". עמוס הפליא לתאר 
הכיפורים )1973(. לדבריו, תוכנית ההתקפה הסורית זוהתה בעין הסערה כתוצאה מאימות מידע מוקדם שהופק 

מחקירת שבוי והצלבתו עם מידע שהתקבל ממקורות סיגינט. 
גלבוע העוסק בימים אלה במחקר ביוגראפי מעמיק על ראש אמ"ן לשעבר אהרון יריב )מטעם קרן יריב הפועלת 
את  בנתחו  ההתרעה  בנושא   1968 שנת  סוף  לקראת  כבר  פורת  בן  שאמר  לדברים  מחדש  התוודע  במל"מ( 
אפשרויות האויב. ברוח כמעט נבואית, הדגיש בן פורת כי  האויב יכול לנצל את "הימים המתים" שלנו כמו יום 
הכיפורים, ולהפתיע אותנו בהתקפת פתע. כן, יואל אמר כבר אז, לקראת סוף שנת 1968, שיום הכיפורים הוא 
יום שמערכת ההתרעה צריכה להכין עצמה לקראתו יותר מתמיד. בהמשך דבריו העלה בן פורת את הרעיון 
להקים מרכז התרעה בין זרועי אחוד, בו יישבו אנשי אמ"ן, מודיעין חילות האוויר והים, הפיקודים ונציגי סוכנויות האיסוף השונות. רק מרכז כזה, 
הוא אמר, יוכל לתת את ההתרעה  ולהתגבר על הפיצולים הקיימים במערכת. דבריו לא נפלו אומנם על אוזניים ערלות, אך בסופו של דבר  מרכז 

כזה לא הוקם לפני מלחמת יום הכיפורים ולא אחריה.
מאפייני  את  סקר  ר'  אל"מ  ברשת.  התרעה  ובמרכזה  התיכון,  במזרח  החדש  בעידן  המודיעינית  ההתרעה  אודות  הרצה  ר',  אל"מ  המודיעין,  מרכז  מפקד 
ההתמודדות מול אתגרי המדיה החברתית בעידן המודיעין הגלוי והאינטרנט במיוחד בהקשר לסוגיית ההתרעה. האירוע נחתם בדברי מפקד 8200, תא"ל נ', 

שבירך על הפעילות להנחלת המורשת, במיוחד בסוגיית ההתרעה, כך שטראומת 1973 לא תחזור על עצמה. הנחה את הערב אל"מ )מיל'( יורם סנדר. 

ה  ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ
מוסד לתרבות היסטוריה ומורשת

תערוכה על לכידת אייכמן 
תשע"א  השואה  ביום  הושקה  אייכמן  אדולף  של  בישראל  משפטו  לפתיחת  שנה   50 במלאת 
ב"מוסד" תערוכה נדירה: לראשונה הוצגו לראווה התעודות והחפצים המקוריים ששימשו במהלך 
מבצע לכידתו בארגנטינה )מאי 1960(, לצד סרטונים, קטעי קול ואמצעי המחשה נוספים. אוצר 
שימשו  אשר  גריבאלדי"  ברחוב  "הבית  הראל  איסר  של  מספרו  ציטוטים  הביא  אבנר  התערוכה 

השראה לנושא התערוכה המרכזי - "בין ספרות למציאות": 
המאמרים  הספרים,  מגוון  בין  האמת  את  להציג  ניסיון 

והסרטים העוסקים באירוע. 
על  דגש  וניתן  למבצע  הרקע שקדם  הוצג  בסיוע השב"כ 
הצגת חומרים שטרם ראו אור. הפן האמנותי של התערוכה בא לידי ביטוי בעבודותיו של צבי מלחין, לוחם המוסד 
שהיה בין לוכדיו של אייכמן. אחת מהיצירות הללו היא פסל ברונזה המתאר את הכפפות ששימשו את מלחין לאחוז 
יצחק. במהלך השמירה  תל  בקיבוץ  "משואה"  במכון  כיום  מוצגות  באייכמן במהלך החטיפה. הכפפות המקוריות 
בבית המבטחים ישב מלחין מול אייכמן שהיה רתוק למיטתו ועיניו מכוסות. בהיעדר דפי נייר, החל מצייר על דפיו 
של מדריך תיירות לארגנטינה. בעפרונותיו הצבעוניים יצר ציורים מרהיבים. בין קטעי הקול שהושמעו בתערוכה 
במחזוריות בלטה הודעתו הדרמטית והמרגשת של ראש הממשלה דאז, דוד בן-גוריון, על לכידתו של אייכמן והבאתו 
זו שישה מיליון  ניצבים כאן בשעה  "עִמדי  גדעון האוזנר, הכולל את המשפט  נאומו של התובע במשפט,  ארצה. 
קטגורים", מרגש גם במרחק 50 השנים שחלפו. בין באי התערוכה הרבים ניתן למנות את אנשי המל"מ. עוד על 

התערוכה ראו בהרחבה בגיליון מב"ט מל"מ שאמור לראות אור ביוני 2011. 
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קול קורא לצלמים
 בחודש מאי 2012 תתקיים תערוכת צילומים 

 במשכן לאמנויות הבמה, בתל אביב, 
 במסגרת תערוכות "חיילים מצלמים צבא"

לזכרו של סמ"ר אמיר קרא ז"ל, שנפל בלבנון בשנת 1995.

הפעם נושא התערוכה הינו:

רגעי פרידה בלשכת גיוס
בראש צוות השופטים יכהן הצלם

אלכס ליבק, חתן פרס ישראל בצילום - 2005.
פרטי ההשתתפות בתערוכה:

יש לשלוח תמונות בצבע או ש/ל.  .1
התמונות יכולות להיות בכל גודל שהוא.  .2

ניתן לשלוח עד 10 תמונות בודדות או סדרת צילומים.  .3
יש לציין על גב כל תמונה את הפרטים האישיים שלכם.  .4
5. בתוך המעטפה יש לציין את פרטי השולח כולל הטלפון.

את התמונות יש לשלוח עד 20 בדצמבר 2011, ולציין על גבי המעטפה   .6 
 "עבור תערוכת צילומים" לפי הכתובת הזו: 

המשכן לאמנויות הבמה, לאונרדו דה וינצ'י 28, תל אביב, לידי פרומה.

 # מתוך העבודות שתישלחנה, ייבחרו לתצוגה כ-30 תמונות, שאותן נפתח ונמסגר
 במסגרת הפקת התערוכה # התמונות לא תוחזרנה # שליחת התמונות מהווה הסכמתכם

לשימוש הצילומים לטובת פרסום ויח"צ של התערוכה.
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"שווים במדים"

חמ"ן ממשיך לקלוט לשורותיו 
חיילים בעלי צרכים מיוחדים

בחמ"ן(  מהם   3( נוספים  חיילים  חמישה  של  גיוסם  טקס 
"שווים במדים"  פרויקט  2011 במסגרת  ב-26 במאי  התקיים 

- גיוס אנשים עם צרכים מיוחדים לצה"ל. 
המדובר בפרויקט משותף לאקי"ם, לאכ"א ולמשרד הרווחה. 
וחצי האחרונות שירתו השלושה כמתנדבים ב-חמ"ן,  בשנה 
ההדרכה  בבסיס  והשלישי   8200 ביחידה  מהם  שניים 
עתה  וגויסו  ממפקדיהם  לשבחים  זוכים  השלושה  בגלילות. 
בבקו"ם  המרגש  הגיוס  במעמד  ועניין.  דבר  לכל  כחיילים 
חלומם  את  והגשימו  ומדים  חוגר  תעודת  המתגייסים  קיבלו 
ואת חלום משפחותיהם להפוך לחיילים. באירוע נטלו חלק 
ואנשיו  אגמון,  גדי  אל"מ  מיט"ב,  מפקד  החיילים,  משפחות 
ב-חמ"ן,  היחידות  מכל  ונגדים  קצינים  בפרויקט:  השותפים 

סגן יו"ר אקי"ם ישראל, עמיקם רז )שרת בעבר ב-8200( ונציגי אקי"ם.
כך  על  יתרה  קיימת הקפדה  כל שלביו  כ-5 שנים. במסגרת  לפני  במדים" החל  "שווים  פרויקט 
לצה"ל  ולתרום  להשתלב  יכולים  והם  לבצע  למשימות שעליהם  מתאימים  ימצאו  שהמתגייסים 
חיילים. במהלך  כ-20  ובזרועות השונים  באגפים  בצה"ל  כיום משרתים  חובה.  כחיילים בשירות 

השנה הקרובה צפוי להיקלט מחזור גיוס נוסף.

צנזורה על המל"מ
לאחרונה קיימה יחידת הצנזורה ביקור 
במל"מ במסגרת יום מורשת מרוכז לכלל 

אנשי היחידה.
במבוך  סיור  השאר,  בין  כלל,  הביקור 
חקוק  ששמם  חללים  של  סיפורם  לצד 
"אביב  מבצע  על  הרצאה  קירותיו,  על 
נעורים" בביירות )1972(, מפי מי ששימש 
כקמ"ן סיירת מטכ"ל במהלכו, אל"מ )מיל'( 
אמנון בירן, ביקור במרכז המידע למודיעין 
עם  ופגישה  עמית,  מאיר  ע"ש  ולטרור 

מנכ"ל המל"מ, אל"מ )מיל'( דודו צור.

ם  י י ו נ י מ
מונה  בוכריס  פנחס  )מיל'(  תא"ל   0
לתפקיד מנכ"ל בתי הזיקוק לנפט. בעבר 

מפקד 8200 ומנכ"ל משרד הביטחון.

0 אלוף )מיל'( מאיר דגן, בעבר ראש 
מועצת  בראש  לעמוד  מונה  המוסד, 
נפט  חיפושי  גינקו  חברת  של  המנהלים 
אנרג'י,  גוליבר  עם  לאחרונה  שהתמזגה 

השותף הכללי בזרח חיפושי נפט.

 - מיכאל  קובי  ד"ר  )מיל'(  סא"ל   0
לנושאים  המשרד  למנכ"ל  למשנה  מונה 

אסטרטגיים.

מונה   - צורף  יוחנן  )מיל'(  סא"ל   0
לראש תחום פלסטינים במשרד לעניינים 

אסטרטגיים.

 באגמון
לומדים ערבית

הסמסטר  לימודי  נפתחו  אלה  בימים 
אגמון  מחברי  המורכבת  כיתה  של  השני 
השפה  ללימודי  מזמנם  להקדיש  שבחרו 
ושיחה  קריאה  לומדת  הקבוצה  הערבית. 
מתחילים  של  ברמה  פלסטינית  בערבית 
האסלאם.  בתרבות  יסוד  מושגי  וכן 
היוזמה ללימודים באה מקרב כמה מחברי 
אגמון שביקשו להעמיק את היכרותם עם 
המרחב שבו אנו חיים. אחד מחברי אגמון 
הערבית  והתרבות  השפה  ברזי  הבקי 
מנחיל את הידע הרב שיש לו לתלמידים 

הסקרנים והמתמידים. כל הכבוד! 
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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: התייחסויות, תגובות ובקשות:

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

ו  נ י ת ו ד ו ת
א',  לאבנר  במל"מ,  ההנצחה  קרנות  ועדת  ראש  אביבי  לד"ר שמעון 
ליהודה ברק, לתא"ל )מיל'( עמוס גלבוע, לדובר צה"ל, לסא"ל )מיל'( 
חנה הראל, לסא"ל גדעון מיטשניק רע"ן במחלקת היסטוריה, ליענק'לה 
מן אוצר מאגר המל"מ, לתא"ל )מיל'( אפרים לפיד, לאל"מ )מיל'( יורם 
סנדר, לסא"ל )דימ'( שוניה פכט מש.מ.2, לאל"מ )מיל'( נעם שפירא 

מנכ"ל "אגמון" על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו. 

 : ע ד ו י י  מ ר  י כ מ י  מ

אנו מציגים גם הפעם תמונה ממאגר התמונות של 
המל"מ ומבקשים לקבל מכם מידע על התמונה.

תשובות נא להפנות לכתובת הדוא"ל שלנו: 
newsmlm@intelligence.org.il

מ " ל מ ב ם  י ע ו ר י א
ם כ נ מ ו י ב ו  נ י י ר ש

יום רביעי, 29 ביוני 2011:   0
אל"מ )מיל'( ד"ר יוסי לנגוצקי ירצה בנושא:  

תגליות ומגמות בחיפושי גז ונפט בים התיכון   
הישראלי*.

יום רביעי, 27 ביולי 2011:   0
במלאת שנתיים לפטירתו של אלוף מאיר עמית, בעבר   
ראש אמ"ן וראש המוסד, ממקימי המל"מ, יושב הראש 

הראשון שלו ונשיאו: אזכרה בבית העלמין מורשה ברמת 
השרון בשעה 18:30. לאחר מכן, יתקיים ערב חלוקת מלגות 

מטעם הקרן להנחלת מורשת המודיעין וחקר החלל ע"ש 
אלוף מאיר עמית*.

יום שלישי, 6 בספטמבר 2011:  0
כנס החברים השנתי. הזמנות ישלחו בסמוך למועד האירוע.  

* האירועים מיועדים למוזמנים, לחברי העמותה עם בני/בנות זוג 
בלבד. השתתפות מותנית בהרשמה מראש ובהצגת תעודת חבר 

העמותה בכניסה. 

 הופיע גיליון 59
של מבט מל"מ

מאמרים, כתבות, סיפורים אישיים, 
מדורים ועוד...

 לקבלת הגיליון פנו למל"מ:
טלפון: 03-5497019

 מהדורה אינטרנטית: 
www.intelligence.org.il

 ועוד - בגיליון "מבט מל"מ" 60
הרואה אור ביוני 2011:

0 ריאיון עם תא"ל )מיל'( דני ארדיטי, 
לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי.

0 היום שאחרי בן לאדן - פאנל מומחים מיוחד.
0 המודיעין למבצע אנטבה, במלאת 35 שנים למבצע

 ועוד שלל מאמרים, מדורים וסקירות.
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