הסדרה כוללת  0:הרצאות ,בארבעה
תחומי עניין עיקריים

ןןהמודיעין הישראלי וסוגיות ביטחון ן
מושב חרות ,דרך המייסדים

מודיעה על פתיחת סדרת הרצאות שבועיות
במסגרת

מועדון +50
החוג הרעיוני לאנשים חושבים
ההרצאות תתקיימנה בעמותת דורות במושב חרות

בימי רביעי בשעות 180::-1103:
הרצאת פתיחה 833318

מרצה 0עופר ענבי
סוציולוג ,חוקר משברים ואיש מודיעין לשעבר

 המודיעין הישראלי והתמודדותו עם האיומים
הביטחוניים שעל סדר היום 2 .הרצאות.
הרצאת פתיחה.
 פרויקט הגרעין של ישראל
 שירות ביטחון כללי (שב"כ) – אתוס ומעשה.
 הגנת ישראל לקראת איומי העתיד כבר כאן:
כיצד תראה המערכה הבאה 2 .הרצאות.
 כיצד מתקבלות ההחלטות הקריטיות במדינת
ישראל :על יחסי הדרג המדיני והצבא
" חיים מתחת לפני השטח"  -על דמותם של
מרגלים ועל האמת מאחורי פרשיות ריגול
וריגול נגדי.

–
ניתוח האתוס

החברה הישראלית מאז ועד היום '
 ציונות בישראל כיום :כיצד ממשיכים להעביר
את המקל לדורות הבאים?

 כישלון המודיעין הישראלי במלחמת יום
הכיפורים – שבר ששנה את פני האומה.
 משבר הגז והחשמל בישראל – חדשנות
טכנולוגית בתוך ביצה פוליטית 2 .הרצאות

 הומור ומיתוס בתרבות הישראלית.
 חגי ישראל בין מיתוס להיסטוריה.
" לא משאירים פצוע בשדה הקרב" – ניתוח
האתוס בראי הזמן.

הרצאות בנושא השואה והגבורה '


" 55שנים למשפט אייכמן"  -החותם שהותיר
המשפט על התרבות הישראלית ועל הנצחת
השואה והגבורה.

" פרשת קסטנר" ושואת יהודי הונגריה:

על משברים שעצבו את חיינו
 עיון מחודש בפרשת "עסק הביש" – מי באמת
נתן את ההוראה? מי באמת התנער
מאחריות?  2הרצאות.

 שואת יהודי סלוניקי.ן
מיקום 0עמותת דורות ,מושב חרות ,דרך המייסדים.
מספר המקומות מוגבל3
מחיר הרצאה בודדת 50 0ש"ח 3מנוי ל 10-הרצאות0
 450ש"ח 3מנוי לכל הסדרה 800 0ש"ח3
הרצאה ראשונה במחיר  20ש"ח ,לנרשמים מראש3
בירורים והזמנות 0טל09-7965850 ,09-7967425 3
נייד 050-2537691 0דוא"לydorot@zahav.net.il 0
עופר ענבי 0טל054-6962286 3
ofer.anaby@gmail.com
אתר עמותת דורותwww.dorotlevhasharon.co.il 0

 יצירתיות וקונספירציות במדיניותה העצמאית
של ישראל בעולם מהקמתה ועד העימות עם
איראן.

עופר ענבי ( )55מרצה מוערך .הופיע בשנים
האחרונות במאות מסגרות תרבות ופנאי .בעל תואר
שני במנהל עסקים ותואר שני נוסף בסוציולוגיה.
אתרhttp://www.oferanaby.co.il :

