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מידעון עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי

גיליון מס' 4 # אב תשע"ב, אוגוסט 2012

עורך ראשי: אפרים לפיד

www.amutatmabal .org. i l

דבר יו"ר העמותה 
לחברים שלום רב,

להודות  מבקש  אני  דברי  בראשית 
החברים,  כל  ובשם  לב  מקרב 
מזה  שעוסקת  האנשים  לחבורת 
כשנתיים ויותר בהנעת עמותת בוגרי 

מב"ל, ולהערכתי בהצלחה רבה!
בימים אלו, לאחר הבחירות לוועד המנהל הנבחר, אנו 

עוברים משלב ההקמה, לפרק המיסוד.
אירועים  של  קבועה  מערכת  ליצירת  פועלים  אנו 
ליהנות  המב"ל,  בוגרי  לכולנו,  שיאפשרו  מעניינים, 
מידע   לקבל  שרוצה  קבוצה  ייחודית.  קבוצה  מהיותנו 
אמין ורציני והערכה בנושאי הביטחון הלאומי, קבוצה 

שרוצה לתת ולתרום מכישוריה לחברה הישראלית .
קבועים.   שנתיים  אירועים  לכארבעה  נערכים  אנחנו 

במידעון זה מוגשים לכם כל הפרטים.
ברצוננו להניע מספר פעולות התנדבותיות מעניינות 
וחשובות. אשמח מאוד לאנשים מתנדבים, שייקחו על 
עצמם העברת ידע לנוער מקסים  המתעניין בביטחון 
במב"ל   זרים  קצינים  של  חניכה  במסגרת  או  לאומי, 

וכל רעיון התנדבותי נוסף יבורך. )פרטים במידעון(.
יכולתו  כמיטב  לעזור  אני מבקש מכל אחד מחברינו 
זוכים  אנו  העמותה.  חברי  מעגל  בהרחבת  בעיקר 
ולדון  לשמוע  שברצוננו  מאלו  דופן,  יוצאת  להיענות 
לאומי,  לביטחון  המכללה  בוגרי  שמירב  וראוי  עמם, 

ייהנו מזכות זו.
ולעניין!!  לאירועים  נדאג  העמותה,  מובילי  אנחנו, 
לפעילויות  והתנדבו  למפגשים  בואו  חברים,  אתם, 

כמיטב יכולתכם.
עם  ולכל  ביתכם  לבני  לכם,  ומבורכת  טובה  שנה 

ישראל!
 שלכם,

אלוף מיל' איל בן ראובן )מפקד מב"ל בשנים 2004-2007(, 
יו"ר העמותה
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שנה טובה
 שנה של ביטחון לאומי ואישי
לעם ישראל, למדינה ולחברינו

ה ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ
אחרי הבחירות

בחודש מרץ 2012 התקיימו הבחירות לוועד המנהל של עמותת הבוגרים. לאחר 
שנתיים של הנחת התשתיות החיוניות לפעילות העמותה, סיים ועד ההקמה 
המתנדב את תפקידו ונבחר הוועד להובלת העמותה לשלוש השנים הקרובות 
)נא ראו באתר: הרכב הועד, ממלאי התפקידים ועדת הביקורת, כמו גם סיכומי 
דיון והחלטות(. תודות לחברי ועדת הבחירות-יוסי פרי, רותי גרוס, שמעון סגל, 

יואב גיא ויוסי כץ על הדרך האמונה והמסורה בה נהלו את תהליך הבחירות.
ועדת הביקורת- רחל  וליו"ר  יעקב קדמי, אריאל פלג  - עודד טירה,  היוצאים  ברכות לחברי הועד 

דולב ותודה מיוחדת לגזבר היוצא, רומן ארנון על הטיפול המקצועי המוקפד בכספי העמותה.

הארועים הצפויים
ישראל,  של  הכלכליות  פניה  לאן  בשאלה  לדיון  תוקדש  אשר  בוגרים  בימת  תתקיים  ב-13/9   #

בהשתתפות נגיד בנק ישראל ואנשי כלכלה ומשק בכירים.
בשרות  וטכנולוגיה  מדע  בנושא  והפעם  הבוגרים  עמותת  של  השנתי  הכנס  יתקיים  ב-4/12   #
עתיד ישראל. הכנס יתקיים במכון ויצמן ויכלול כמיטב המסורת, שילוב בין הרצאות, פאנלים וסיור 

בתעשיות הביטחון המתקדמות.  
# במרץ 2013 סוף שבוע לעיון ולמידה בשיתוף עם מכללת כינרת ועמותת הבוגרים. מידע אודות 

הפעילות והאירועים מופיע באתר העמותה – אנא התעדכנו, הירשמו  ובואו לקחת חלק.

סיום מחזור ל"ט של מב"ל
עם סיום מחזור ל"ט של המכללה לביטחון לאומי  נפגש יו"ר העמותה, האלוף במיל' איל בן ראובן  
העמותה  מטעם  סיום  תשורת  להם  העניק  במהלכה  בכירים,  מנהיגות  על  לשיחה  הבוגרים  עם 

והזמינם להצטרף לשורותיה. במעמד זה בחר המחזור את נציגו - יורי ברונשטיין- ברוך הבא. 

ארועי ארבעים למב"ל
מחזור הארבעים של מב"ל  יפתח בספטמבר הקרוב. בשנה זו מתכננת המכללה סדרת ארועים חגיגיים.

התנדבות
אנו שבים וקוראים לחברינו להתנדב לפעולה בתחומים הבאים: ליווי ומשפחות מארחות לתלמידים 
לפנות  מתבקשים  לסייע  המעוניינים   - מב"ל  מורשת  בפרויקט  השתתפות  במב"ל,  הבינלאומיים 

gidonm@indc.org.il :לגדעון מור, מדריך במב"ל ואיש הקשר בין המב"ל לעמותת הבוגרים

הכרה בבוגרי מכללות לביטחון לאומי בחו"ל
קצינים  שלנו  בעמותה  לחברות  לקבל  האחרונה  בישיבתו  החליט  העמותה  של  המנהל  הועד 

שלמדו  במכללות לביטחון לאומי בארה"ב,גרמניה, צרפת ואנגליה.
לסיכום, נשמח מאד להשתתפותכם הערה והפעילה, לעדכונים ולמידע מן הנעשה במחזורכם ובכלל,  

למשובים ולרעיונות פעולה ועשייה נוספים. פניות יתקבלו בברכה, הן באתר והן בדוא"ל של העמותה.
– אנא השלימו בהקדם,  דמי החבר לעמותה  וכן אלו שטרם שלמו  נרשמו לאתר  בוגרים שטרם 

בהתאם להנחיות המופיעות באתר:
www.amutatmabal.org.il  | amutatmabal@gmail.com

עפרה בן ישי, 
רכזת העמותה 
)בוגרת מחזור כ"ח(
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דבר העורך
חבריי היקרים, 

מגליון לגליון אנו מרחיבים את 
להרחבת  בהתאמה   , היריעה 

הפעילות בעמותה. 
מצפה לקבל מהחברים משוב 
 , מאמרים  למדורים,  ורעיונות 
יוזמות ראויות לשיתוף וכל מה 
בני  מתענינת  חבורה  לעניין  יכול  שלדעתכם 

ארבעים ומעלה ...
טובות,  בשורות  לכולנו,  ומוצלחת  טובה  שנה 

בריאות ואושר

תא"ל מיל' אפרים לפיד )בוגר מחזור י'(
העורך הראשי

בקרו באתר עמותת בוגרי מב"ל:
w w w. a m u t a t m a b a l . o r g . i l

ה  ת ו מ ע ה ר  ת א
חידושים באתר
www.amutatmabal.org.il

מדור  על  לכם  נספר  הפעם 
ליד"  "כפפה   - באתר  חדש 
חברינו  בין  לקשר  מיועד  שמו. 
להציע  המבקשים  מב"ל  בוגרי 
תפקידים, מחפשים עובדים או מעונינים במשרות. 

המדור פתוח רק בפני בוגרי מב"ל הרשומים באתר 
שהכניסו  בפרסומים  לעיון  והן  מודעה  לפרסום  הן 

בוגרים אחרים.
הכנסת המודעה למדור נעשית בשיטת 'עשה זאת 
 )talkback( בעצמך' באותו אופן שמכניסים תגובית 
 - למדור  הגישה  חברתיים.  ולאתרים  לפורומים 

מתחת ללשונית 'הודעות ואירועים'. 

ה  ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ
ארועים צפויים

"בימת בוגרים" על כלכלת ישראל - 13.9 במב"ל
13/9/2012 בשעות 21:00-17:30 נקיים "בימת בוגרים" בבסיס מב"ל במחנה גלילות על  הנושא:  ביום ה' 

פניה הכלכליים של ישראל נוכח התהפוכות הכלכליות-חברתיות בארץ ובעולם.
בתכנית: הרצאת נגיד בנק ישראל , פרופ' סטנלי פישר.

איגוד  יו"ר  ינאי,  אלישע  מר  טפחות,  מזרחי  בנק  יו"ר  פרי,  יעקב  מר  בהשתתפות  פאנל  ההרצאה  לאחר 
זליכה, ראש החוג לחשבונאות בקריה  ירון  פרופ'  ביפר תקשורת,  ויו"ר  והתוכנה  תעשיות האלקטרוניקה 

האקדמית אונו, בעבר החשכ"ל במשרד האוצר. 
מנחה - תא"ל  )מיל.( מהרן פרוזנפר, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל.

לארוע מוזמנים מפקד מב"ל, סגל המדריכים והחניכים של מב"ל הסדיר.
www.amutatmabal.org.il כולכם מוזמנים. נא להירשם באתר העמותה

מפיק הארוע מטעם העמותה – יוסי מורגנשטרן )אל"מ(

 קורס מב"ל מחזור מ'
יוצא לדרך

44 התלמידים החדשים כולל הלומדים הבינלאומיים לתדרוך מאל"ם  על פי המסורת התכנסו 
איציק כהן מד"ר מב"ל. מפקד המכללות הציג קווים ברורים לתוכנית השנתית. 

להציג  הפתיחה  בשבוע  המאפשר  יותר  מעניין  באופן   2012 בספטמבר  ב-2  יפתח  מ'  מחזור 
לתלמידים את עיקרי הביטחון הלאומי בפרספקטיבה רחבה ומעמיקה. 

בסיום השבוע הראשון יצפו הלומדים ובנות זוגם במחזה   "הילכו שנים יחדיו" העוסק בדיאלוג 
בין שני מנהיגים ענקיים בתנועה הציונית, דוד בן גוריון וזאב ז'בוטינסקי ועל מפגש מיוחד וחשאי 

ב- 1934 בלונדון. לאחר ההצגה יקיימו שיחה עם כותב המחזה א' ב' יהושע.

דמי  גובים  לא  אצלנו  באתר!  כבר  ראשונה  מודעה 
תיווך... בהצלחה! ואת השאר אתם מוזמנים לגלות 

באתר בעצמכם.  גלישה מהנה ומעניינת!

אורן טוקטלי )בוגר מחזור ט'(
עורך ראשי ומנהל אתר הבוגרים

הכנס השנתי של העמותה – 
4.12 במכון ויצמן

התמודדותה  ברוח  השנה,  עמית.  מאיר  האלוף  שם  על  השנתי  הכנס  את  העמותה   תקיים  ב-4/12/12 
וטכנולוגיה בשרות עתיד  יוקדש הכנס לנושא "מדע  "כיפת ברזל" להגנת הארץ,  המוצלחת של מערכת 
ויצמן,  והטכנולגיה, נשיא מכון  ויצמן, בהשתתפות שר הביטחון, שר המדע  ישראל". הכנס יתארח במכון 

נשיא אוניברסיטת חיפה, ר' עירית רחובות ואורחים רבים נוספים.
ומושבי עיון בסוגיות מרכזיות בתחום: הסייבר הלאומי,  בכנס נשלב ביקור בתעשיות בטחוניות מובילות 

אסטרטגיית פיתוח טכנולוגיות הגנה, השילוב המיטבי בין פיתוח, מימוש ויישום ועוד. 
www.amutatmabal.org.il : הפרטים וההרשמה באתר העמותה

מצפים לראותכם,
 ועדת הכנס
תא"ל מיל' גבי נווה, צביקה פרליס, תא"ל מיל' משה שיפמן משה

ל " ב מ ב ה  ש ע נ ה מ

מידעון עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי 2גיליון 4, אב תשע"ב אוגוסט 2012
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ל " ב מ ב ה  ש ע נ ה מ

מכללה לביטחון לאומי לנוער 
)מבל"ל( שיתוף בין-דורי חיוני

הנהלת העמותה החליטה לשתף פעולה בהדרכת בני נוער 
המשתתפים בתכנית של משרד החינוך מבל"ל – מכללה לביטחון 

לאומי לנוער.
התכנית מיועדת לתלמידי י"א –י"ב ונערכת במטרה להגביר את המוטיבציה בקרב התלמידים, למעורבות בנושאי הביטחון הלאומי, לפתח הבנה מעמיקה של 

תהליכים מדיניים, כלכליים, חברתיים וצבאיים, במדינה בפרט ובמזרח התיכון בכלל ולטפח מנהיגות ערכית בקרב בני נוער. 
כיום פעילים שישה מוקדים: תל-אביב, גבעתיים, רמת-גן  )שתי קבוצות (, חולון והרצליה.   #

בתכנית משולבים הרצאות, ימי עיון, ימי סיור, סדנאות אתגריות וסדנאות מנהיגות, מחנות גדנ"ע בשילוב של תלמידי מרכז ופריפריה,   # 
דתיים-חילוניים, יהודים-דרוזים...

ornanahmia@gmail.com ,052-6151504 'מרכזת התכנית היא אורנה נחמיאס,  טל

המכללה לביטחון לאומי והעמותה לקחו על עצמם לאמץ את המכללה לנוער.
מטעם עמותת מב"ל מרכזים את הקשר עם המב"ל לנוער – אלכס דן ואפרים לפיד.

מטעם מב"ל הסדיר - נצ"מ גדעון מור.

טקס יוצא דופן:

הענקת דרגה במב"ל 
לבוגר אמריקני בתום 

שנת הלימודים
בוגר מב"ל מחזור ל"ט לט. קולונל טוד אקלוף מהמרינס האמריקני קיבל 
ומחברו,  היוצא  מב"ל  מפקד  הכהן  גרשון  מאלוף  בישראל  אל"מ  דרגת 
תלמיד מחזור מ', גם הוא קצין המרינס, אשר קרא בפניו את נוסח השבועה 

בעת הענקת הדרגה.

 

המכללהלביטחולאומילנוער
...לומדיהיובשבילהמחר

 משרד החינוך והתרבותמשרד החינוך והתרבותמשרד החינוך והתרבותמשרד החינוך והתרבות

 מחוז תל אביבמחוז תל אביבמחוז תל אביבמחוז תל אביב

  

 

אביבתל   רמת  חולובנות ג  רמת ג  הרצליה גבעתיי    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                            ומוצלחתהפורייבברכת שנת לימודי ,    
  .תל אביב, י המכללה לביטחו לאומי לנוערמנהל,           אורנה נחמיאס

 
  

 

המכללהלביטחולאומילנוער
...לומדיהיובשבילהמחר

 משרד החינוך והתרבותמשרד החינוך והתרבותמשרד החינוך והתרבותמשרד החינוך והתרבות

 מחוז תל אביבמחוז תל אביבמחוז תל אביבמחוז תל אביב

  

 

אביבתל   רמת  חולובנות ג  רמת ג  הרצליה גבעתיי    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                            ומוצלחתהפורייבברכת שנת לימודי ,    
  .תל אביב, י המכללה לביטחו לאומי לנוערמנהל,           אורנה נחמיאס

 
להתרשמות מאחת הפעולות האחרונות   

של תלמידי המב"ל לנוער
החדש",  "השומר  בתנועת  מתנדבים  עם  ונפגשו  בצפון  סיירו  הם 
את  להציל  דגלם  על  חרתו  אשר  לדבר"  "משוגעים  חבורת 
גרוע  המצב  כי  הבינו  )שם  ובנגב  בגליל  היישובים  של  הקרקעות 
התנהלות  ישראל.  ערביי  מצד  פוסקות  הבלתי  מההתנכלויות  יותר( 
עיבוד  על  ולוויתור  לייאוש  מהתושבים  חלק  הביאה  שנים  לאורך  זו 

הקרקע. 
התלמידים שמעו את התדרוך ולאחריו  סייעו בהקמת טרסות )שהן 

סוג של פתרון כיוון שאת הגדרות הם חותכים(.
זה היה שיעור מאלף עבור התלמידים וחשף אותם לבעיות שהם לא 
וניסיון להגיע להבנה שלא מספיק לדבר על אהבת הארץ  מכירים, 

יש אפשרות גם לעזור בפועל.

 אנו קוראים לחברינו להתנדב להרצות
בפני חניכי המבל"ל. 

המתנדבים מוזמנים להתקשר לאלכס דן 
ornol118@gmail.com
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בנקודת הכובד
 מאת: יעקב )ג'קי( אבן )אלוף( ולשעבר מפקד מב"ל

ושמחה מעוז )אל"ם(
הוצאת מערכות ומודן  | מתוך ההקדמה לספר

של  ספרו  כדוגמת  האסטרטגי,  בדרג-העל  המצביאות  בתופעת  העוסקים  אחרים  מספרים  בשונה 
אליוט א. כהן "הפיקוד העליון", ספר זה מתמקד במצביאות בהתגלותה בדרג השדה הבכיר, בדרג 
מפקד האוגדה וצוותו. לפנינו, אם כן, סיפור על מצביאות באופן בו התגלתה בשדה הקרב, בקרבות 

מלחמת יום הכיפורים של אוגדה 143, אוגדת שרון.
התרחשות  אותה  על  לנו  מספרים  )אל"ם(,  מעוז  ושמחה  )אלוף(  אבן  )ג'קי(  יעקב  הספר,   מחברי 
השתתפותם  כעוזרו.  ושמחה  האוגדה  מפקד  כסגן  ג'קי  משמעותי:  חלק  בה  ליטול  שזכו  הרואית 
בסיפור  לא  אולם  סיפורם.  את  לכתוב  לעצמם  שנטלו  הסמכות  מקור  היא  במלחמה  האישית 
חוויותיהם האישיות עוסק הספר, אלא בתיאור המלחמה מנקודת המבט של קצינים בכירים שזכו 

להיות שותפים למעשה המצביאותי של מפקדם האלוף אריק שרון.
מלחמה,  באותה  ניסיונם  את  לתאר  המחברים  ביקשו  מפקדים,  של  דורות  למען  חובה  בתודעת 
במטרה ללמד דור צעיר של מפקדי שדה בדרג הבכיר את מהותה של האחריות המוטלת עליהם, 

ועד כמה גורל המערכה מוטל על שכמם. 
בעוד שמקובל לחשוב, ולעתים אף ללמד, כי הדרג האסטרטגי העליון פוקד כלפי מטה "מה לעשות" ומשאיר 
לדרג המבצע את האחריות לקבוע "איך לעשות", הכרה מקרוב של התהוות המלחמה מלמדת עד כמה  
 מתרחש לעתים ההפך הגמור. מי שיודע "איך לעשות" ומאמין ביכולתו לעשות, יכול לשכנע דרג פוקד בדיון 
הרה-הגורל על אודות אותו "מה" שמתבקש הדרג העליון להורות לעשותו. מאבקו של שרון למען 

מימוש רעיון הצליחה הוא מופת לעניין זה. קרב הצליחה היה כמובן נקודת שיא במלחמת יום הכיפורים, והספר מתאר את התפתחות המלחמה מנקודת המבט 
של אוגדת שרון, בהתהוות לקראת שיא זה. 

ובאופני ביטויו ברמה האוגדתית: במאבקו של מפקד האוגדה על שימור היוזמה ההתקפית, גם במסגרת  הספר שלפנינו מתמקד בתיאור אתגר ההסתגלות 
המגננה בעיקר ב-9 באוקטובר - ועל האופן שבו ייצבה האוגדה את קו ההגנה, שעיצב בהמשך את התנאים למתקפת הנגד - קרב הצליחה.

 מאת: גרשון הכהן )אלוף(,
מפקד גיס ומפקד המכללות לשעבר

אסטרטגיות שיטור
סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת החוק

מאת: עמיקם הרפז )נצ"ם(, בוגר מחזור כ"ג
המשטרה היא מארגוני השירות הציבורי המסקרנים ביותר במדינה דמוקרטית. היא גלויה ובולטת, אך בה בעת 
ומבקש אצלה סעד, אך מרבה לבקרה. אכיפת החוק, מאבק בפשיעה,  נזקק לשירותיה  צופנת סוד. הציבור 
מאבק בטרור והשלטת סדר ציבורי נמצאים בצד אחד של ספקטרום תפקידיה, ובצד שני היא מסייעת לציבור 
באיתור נעדרים, בהשבת אבדות ובחילוץ נפגעים. הציבור זקוק למשטרה והיא זקוקה לציבור. היא מבקשת 

למלא את קשת תפקידיה בהצלחה כדי לזכות באמון הציבור אך מתקשה לעיתים להוכיח זאת.
ולברר עד  בשלושת העשורים האחרונים נעשה שימוש במתודות מדעיות כדי לסייע בידי המשטרה לבדוק 
לחידושים  הובילו  ניסויים  מחקרים  יעדיה.  בהשגת  אפקטיביות  שלה  השיטור  וטקטיקות  אסטרטגיות  כמה 
מפשיעה,  הפחד  ואת  הפשיעה  את  מפחית  מה  לשאלה:  בתשובה  אמפיריות  ראיות  והביאו  השיטור  בשדה 

ומגביר את הסדר הציבורי?
גמו שיטור לפתרון בעיות, שיטור  זווית ראייה מדעית על עבודת המשטרה. מושגים  ומספק  עיקרי החידושים בתחום של חקר השיטור  זה מביא את  ספר 
קהילתי, שיטור נקודות חמות ושיטור אפס סובלנות, הם רק חלק מהמושגים שנחקרו במתודות המדעיוֿת, והמסקנות העולות ממחקר זה עשויות לשמש 

מפקדי משטרה וחוקרי שיטור באקדמיה לקידום תחום חברתי חשוב זה.
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amutatmabal@gmail.com :בכל שאלה, הצעה או בירור אתם מוזמנים לפנות לרכזת העמותה , עפרה בן ישי, בדוא"ל

הכרעות גבוליות על ארץ ישראל – מחלוקה לחלוקה 

"הכרעות גבוליות"
מאת: דוד ארבל ואורי נאמן )בוגר מחזור י"ג( 

הוצאת ידיעות ספרים 2011, 271 עמ'

אורי נאמן, בעבר ראש אגף המחקר במוסד ודוד ארבל מבכירי קהילת המודיעין בעבר, ביקשו בספרם החדש 
לאומית  חשיבות  בעלי  בנושאים  ישראל  מנהיגי  של  ההחלטות  קבלת  תהליך  את  לבחון  גבוליות"  "הכרעות 
עליונה. הם בחרו בעיצוב גבולותיה של ישראל, שטרם גובשו סופית, אך עודם נמצאים על סדר היום הציבורי 
במדינה. בספר מנותחות, עד רגע קבלת ההחלטה, שמונה  הכרעות, שעיצבו או נועדו לעצב את גבולות ישראל: 
סאדאת  ביקור  הכיפורים,  יום  מלחמת  הימים,  ששת  מלחמת  השחרור,  מלחמת  החלוקה,  רעיון  עם  השלמה 
רגע  עד  ומפוכח  מרתק  ניתוח  כולל  פרק  כל  וההתנתקות.  אוסלו  תהליך  בלבנון,  הברירה  מלחמת  בירושלים, 

קבלת ההחלטה ע"י המנהיגים ולאחריו הערכה לאחור של התהליך ומשמעותיו.  
ייחודו של הספר "הכרעות גבוליות" נובע מהמטרה שהציבו לפניהם המחברים - לחשוף לא רק את מניעיהם 
האמיתיים של מקבלי ההכרעות אלא לנסות ולאתר את המועד המדויק, וביתר דיוק את הרגע שבו קיבלו את 
החלטתם. גישה זו מאפשרת ניתוח נכון יותר של התנאים בהן נתקבלו, מגיעה לתובנות חדשות באשר למניעי 
מקבליהן, וכפועל יוצא - שופכת אור חדש על מהלכים היסטוריים ומשנה במידה מכרעת את הנרטיבים המקובלים בציבור על הנסיבות שבהן התקבלו. בכך היא 

עשויה לחולל תפנית של ממש בהבנת תהליך קבלת ההחלטות בכלל.  
דוגמה מאלפת למשל המובאת בספר היא "מלחמת הברירה" בלבנון שזה עתה ציינו לה שלושים שנה. מקובל לחשוב, כי ישראל יצאה אליה בעקבות ההתנקשות 
בשגריר ישראל בלונדון ביוני 1982. למעשה המלחמה הייתה פרי חשיבה ותכנון אסטרטגיים, שהחלו ונמשכו זמן רב קודם לכן. על הוצאתה לפועל - בחלון הזמן 
שבין השלמת נסיגת צהל מסיני, בהתאם לחוזה השלום עם מצרים )אפריל 1982( לבין מועד הבחירות לנשיאות בלבנון )אוגוסט 1982( - הוחלט כבר בראשית 

פברואר של אותה שנה. הפרק מפריך גם את האגדה שראש הממשלה בגין לא היה ממעצבי המהלך. 
כאשר  שניים  או  אחד  מנהיג  ידי  ועל  חדרים  בחדרי  מתקבלות  מרביתן  כי  מסתבר  בישראל:  ההחלטות  קבלת  תהליך  לגבי  נחרצות  מסקנות  עולות  מהספר 
ההחלטות הפורמאליות של הגופים המוסמכים הינן בסופו של יום לא יותר מחותמות גומי. ההחלטות היזומות על מהלכי שלום ממודרות מהמערכת הצבאית, 
בשעה שמהלכי מלחמה מחייבים את שיתופו של הרמטכ"ל אשר בלעדיו ובלעדי הסכמתו לא ניתן להפעיל את המערכת הצבאית. כל זאת כאשר להשקפת 

עולמם של המחליטים יש משקל רב אם לא מכריע בקבלת ההכרעה. כדאי לקרוא!
1995-1988 עמד בראש אגף המחקר שלו. מאז פרישתו היה  אורי נאמן שירת במוסד יותר משלושים שנה. הוא מילא בו מגוון תפקידי שטח ומטה ובין השנים 

שותף במשא ומתן עם הפלשתינים במספר מסגרות. 
דוד )אברט( ארבל, בעבר עובד קהילת המודיעין הישראלית, מילא תפקידים בכירים במטה ובחו"ל. ספרו עיוורון – המודיעין המערבי וקריסת ברה"מ )בשיתוף עם 
רן אדליסט( ראה אור בישראל ובבריטניה. ספרם המשותף של נאמן וארבל, שיגיון ללא כיפורים – ההפתעה שלא היתה והאסטרטגיה שכשלה, פורסם בהוצאת 

ידיעות ספרים וזכה להדים רבים. 
יוכי ארליך

ספר חדש של דר' שלומית קרן
 

We Are Coming, Unafraid
The Jewish Legions and the Promised Land 

in the First World War.

מאת: דר' שלומית קרן )בוגרת מחזור י"ח(
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ת  ו כ ר ב
ברכות לאפי מושקטו )בוגר מחזור כ"ד( עם עלייתו לדרגת תא"ל במילואים בפיקוד העורף.

מינויים של בוגרי מב"ל 

בחודשים האחרונים נכנסו לתפקידים בכירים בארץ כמה מבוגרי מב"ל לדורותיהם:

מני יצחקי )בוגר מחזור ל'( נתמנה מפקד יחידת לה"ב, היחידה למלחמה בפשיעה במשטרת ישראל והועלה לדרגת ניצב.   # 
בשלב זה – מ"מ מפקד מחוז ירושלים .

ארתור קול )בוגר מחזור ל'( התמנה סמנכ"ל הסברה במשרד החוץ  #

אל"מ איציק כהן )בוגר מחזור ל"ה( נתמנה המדריך הראשי של מב"ל  #

# דבורה חסיד )תא"ל( נתמנתה מנכ"ל "אור שלום"

נזכור את חברינו, בוגרי מב"ל שהלכו לעולמם לאחרונה:
אלי בוגר ז"ל )בוגר מחזור ג'(

יצחק אונא ז"ל )בוגר מחזור א׳(
שלמה מרום ז"ל )אל"מ(, מדריך במב"ל

דוד בן דב ז"ל )בוגר מחזור ו'(
איציק אלימלך ז"ל )תא"ל( )בוגר מחזור י"ח(

לזכרם

אור שלום
"אור שלום" הינו ארגון ללא מטרות רווח המטפל ב 1300 ילדים ונוער 

בסיכון שהוצאו מבתיהם בגין התעללות קשה או הזנחה של הורים.
ילדות  להם  להעניק  משתדל  בית.  הזה  הנוער  עבור  מהווה  הארגון 
חברים,  חוגים,  עזר,  שעורי  ספר,  בית  שניתן:  כמה  עד  נורמאלית, 
וחום. לתרומות לארגון:   ובעיקר הרבה אהבה  רפואי  טיולים, טיפול 

02-9936900 או ישירות אל דבורה:  052-6130605.
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