מועמדים לבחירות למוסדות העמותה )קורות חיים(
לתפקיד יו"ר העמותה ):(1
 .1אורית אדטו -מחזור כ'
רב גונדר )בדימוס( ותת אלוף )מיל (.לשעבר קצינת ח"ן ראשית בצה"ל ונציבת שב"ס .מ 2004 -בעלים ומנכ"ל חברת
"אדאטו יועצים בע"מ" ליעוץ אסטרטגי שעיקרו בינ"ל בתחום ניהול מערכות בתי סוהר ,טרוריסטים וכנופיות פשע
מאורגן ,מודיעין ושיתוף פעולה מודיעיני בין גורמי אכיפת חוק .תפקידים ציבוריים בהתנדבות - 2010 – 2001 :סגנית
נשיא של הארגון העולמי )  ,(International Correction & Prison Association - ICPAמ  - 2004חברת
הנהלה במועצה לשלום וביטחון ,מ  – 2005חברת הנהלה ונשיאה קודמת של הסניף הישראלי בIWF -
) ,( International Women Forumמ  – 2009ועד היום חברה ופעילה בארגון  Inclusive Securityהעוסק
בתחומי ביטחון ומדיניות חוץ ,ויישום החלטת האו"מ .1325
 .2איל בן ראובן -מפקד המב"ל לשעבר.
איל בן ראובן ,יליד  – 1954ישראל ,נשוי  . 5+לימודי  MAבלימודי ביטחון ואסטרטגיה BA,במדעי המדינה .בוגר
המכללה הצבאית הגבוהה של צבא ארה"ב ) .(Army War Collegeסגן מפקד פיקוד הצפון במלחמת לבנון
השנייה .המוביל האופרטיבי של המהלכים הקרקעיים הצבאיים ומגבש התוכנית הקרקעית ללבנון במסגרת תפקיד
מפקד הגייס הצפוני ב 6-השנים שלפני המלחמה .סיים את שירותו בצה"ל בפברואר  2007לאחר  35שנות שירות:
מטנקיסט במלחמת יוה"כ ,דרך מג"ד במלחמת של"ג ,מפקד עוצבות משוריינות,מפקד גייס ומפקד המכללה לביטחון
לאומי .כיום ,מנכ"ל עמותת "לחופש נולד" העוסקת בהבאת מידע בנושא חיילי צה"ל הנעדרים .כמו כן ,ראש צוות
ההיגוי של המכון להכשרת מנהיגות בשדרות .חונך מפקד אוג'  162ומתרגל פיקוד הצפון במסגרת השירות במיל' .בעל
חברות העוסקות בייעוץ בטחוני וניהולי ובייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש .יו"ר עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי
מהקמתה לפני כשנתיים – בתצורתה החדשה.
 .3אלכס דן -מחזור כ"ז
אל"מ )מיל (.אלכס דן ,בוגר מחזור י"ז ,הנו מנכ"ל חברת "נתיב חדש יזמות בע"מ" ,העוסקת ביזמות בתחום
הטכנולוגיה בחינוך .לפני כן ,אלכס מילא תפקיד של ראש מנהלת תחום המודיעין הטקטי בחטיבת מל"ט ,אלביט
מערכות בע"מ ומנהל תכניות ופיתוח עסקי בתחום ה ITבחטיבת יבשה ,אלביט מערכות בע"מ .לאלביט מערכות בע"מ
הצטרף אלכס בתום שרות ממושך בח"א .תפקידיו האחרונים היו ראש מחלקה במטה המבצעי של חיל האוויר ופיקוד
על שתי טייסות .אלכס ממשיך לשרת שרות מילואים פעיל כטייס עד היום .אלכס חבר הנהלת העמותה לניהול
פרויקטים ) (PMIסניף ישראל .סיים תואר שני במדעי המדינה בהצטיינות ותואר ראשון בהנדסת תעשייה .מתגורר
ברעות ,נשוי ואב לבן.
לתפקיד סיו"ר העמותה ):(1
 .1אלכס דן -מחזור כ"ז )ק"ח רשומים מעלה(
 .2יוסי מורגנשטרן -מחזור כ'
בצה"ל :מגד קשר באוג'  .162מפקד עוצבת קשר פיקודית – מקשא"פ מרכז )בדרגת אל"מ(
מפקד ביה"ס הארצי )בה"ד  (7לקשר אלקטרוניקה ומחשבים )בדרגת אל"מ( .ראש מחלקת קשר ומחשבים במפקדת
חילות השדה )כיום נקרא מז"י( )בדרגת אל"מ( .משרת בשירות מילואים פעיל כנציג חיל הקשר ואגף התקשוב
במצפה.
בסקטור האזרחי :יו"ר דירקטוריון חברת בזקכול )חברת בת של בזק( .מנהל פיתוח עסקי בחברת מוטורולה
תיקשורת בשוק הבינלאומי .מנהל פיתוח עסקים ומנהל פרויקט בחברת תדיראן קשר בע"מ .פעיל כעצמאי  -בייצוג
חברות הי טייק ופיתוח עיסקי וייזמות .פעיל כעצמאי  -כיועץ מערכות תקשורת .דירקטור פעיל בחברת צמרות בע"מ.

 .3אריק דוידי -מחזור י"ט
אריק דוידי בוגר מחזור י"ט  ,נשוי  3+גר בראש העין  ,מסלול פיקוד בחיל השריון  ,מנכ"ל חברה לסחר בינלאומי
וייעוץ בטחוני  ,החברה פעילה בעיקר באפריקה ,באסיה ובארה"ב  .שותף במספר חברות עסקיות  ,חבר במספר
עמותות  ,חברות במספר לשכות מסחר בעולם  .מאמין שבוגרי מב"ל הם קבוצת איכות שצריכה להיות מנוצלת
בכיוונים שצוינו ע"י פעילי העמותה עד כה ויותר!
לתפקיד חבר בועד העמותה ) 11חברים(:
 .1עמיחי ארז  -מחזור י"ט
יליד תל-אביב  .1943נ. 3+אחרי הצבא חבר שדה בוקר ובין  1968 – 1965עבדתי במשרד החוץ במש"ב ובחקר .במקביל
למדתי בירושלים שפה וספרות ערבית ומדע המדינה .בסוף  1969עברתי למוסד ,ל"צומת" .שרתתי בחו"ל פעמיים
כולל ראש שלוחה .מ 1988 – 1984הייתי ראש חטיבת הלוחמה בטרור .ב 1988-מוניתי לראש מערכת מבצעית )אגף
שלא קיבל תקן אגף מהנציבות( .סתיו  1991לימודים במב"ל ,ופרישה בקיץ  .1993מאז ועד היום עובד כסגן נשיא

לפיתוח עסקי בחברת שיווק בינלאומית המשווקת טכנולוגיות עילית ישראליות בחו"ל.
 .2עפרה בן ישי  -מחזור כ"ח
יועצת לתהליכי הערכת מצב ,פיתוח מנהיגות ולקבלת החלטות בתנאי מורכבות .עורכת ראשית של עיתון "אנשים" –
עיתון העמותה הישראלית למשאבי אנוש וחברה בוועד המנהל .חברת וועדת ההסמכה המקצועית למשאבי אנוש
בישראל .מנהלת תוכנית הלימודים של המכון למנהיגות עתיד בישראל .דירקטורית בחב' להתפלת מי קולחין .מרכזת
וחברת סגל ההכשרה וההוראה בצוות המיזם למנהיגות גלובלית .בעבר שימשה המדריכה הראשית במכללה לביטחון
לאומי וראש מחלקת מדעי ההתנהגות בצה"ל בדרגת אל"ם .תלמידת מחקר במח' לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באונ'
בן גוריון.
 .3איל גובר – מחזור כ"ו
יליד  ,1953תושב רעננה ,נשוי למאיה ,עו"ס – מומחית בשיקום ,אב לרוני  -מסיימת תואר שני במחקר תרבות ולגיל –
מ"מ בגדוד  12גולני .פרישה משב"ס בדרגת גונדר )מקביל לאלוף( .תפקידים מרכזיים בתחום הטיפול והשיקום,
ההדרכה ,לרבות פיקוד על בית הספר הארצי ,פיקוד על בתי סוהר ,לרבות ביס"ר איילון ,ומשאבי אנוש לרבות ראש
מנהל משאבי אנוש .תפקיד אחרון ראש אגף האסיר האחראי על ליבת הטיפול המקצועי באסיר בהיבט המנהלי
והטיפולי ,על זמינות מקומות הכליאה בהתאם לצרכים המורכבים של הרשויות השונות ,וכן על חלופות הכליאה.
בוגר מחזור כ"ו ומדריך במב"ל במחזורים ל"ב ,ל"ג ,ל"ד וממשק חלקי עם מחזור ל"ה .בעידן טרום שב"ס עובד
קידום נוער בשכונת ג'סי כהן בחולון ,ומנהל היחידה לקידום נוער בהרצליה .בנוסף לתואר ממב"ל בעל תואר שני
בעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת תל אביב.
 .4אלכס דן -מחזור כ"ז )ק"ח רשומים מעלה(
 .5אריק דוידי -מחזור י"ט )ק"ח רשומים מעלה(
 .6דבורה חסיד – מחזור כ"ב
תא"ל )במיל'( .שירתה  32שנים בצה"ל בתפקידי פיקוד ,הדרכה ומטה .בהם :מפקדת הבקו"ם ,קפ"צ ,ויועצת
הרמטכ"ל לעניני נשים .תושבת ר"ג .אם לרוני .בוגרת תואר ראשון משולב כלכלה ומדעי המדינה ותואר שני במדעי
המדינה ובטחון לאומי .כיהנה כ  5שנים כמנכ"ל עמותת ידידי עתידים .חברה בדירקטוריונים ובהנהלות ציבוריות
בגופים עסקיים ,פרטיים וממשלתיים .בעלת נסיון בהובלת מערכות מורכבות עתירות הון )אנוש ותקציבים( .כיום
בחופשה עד לאתגר הבא.
 .7אורן טוקטלי -מחזור ט'
עו"ד ,כלכלן ,מנהל ויזם .חבר הנהלות ,ועדות ומועצות ציבוריות .מאמין בפוטנציאל התרומה של בוגרי מב"ל .מקים
ועורך אתר העמותה ויו'ר ועדת התקשורת .רקע מקצועי :כלכלן באגף התקציבים באוצר ,ראש מינהלות ההקמה של
ערוץ  2והרדיו האזורי ,מנכ"ל הועדה למדרוג )רייטינג טלוויזיה( ,מרצה לתקשורת באוניברסיטה ,מחבר הספר
'מדיניות תקשורת בישראל' .צה"ל :נח"ל ,חת"מ ,מב"ל.
 .8רפי לאופרט -מחזור י"ג
נשוי .מוסמךבהצטיינות )מדע המדינה -איסטרטגיה בט"ל( מאוניב' בר אילן ) .(2011מוסמך בהצטיינות )מדע המדינה-
איסטרטגיה בט"ל( אוניב' חיפה ) BSC (1993בהנדסה אוירונאוטית ,טכניון ) .(1966התעשיה האווירית ) 36שנים ,עד
 :(2003ר' מינהל תיכנון ובקרה במטה החברה ,ס' מנהל חט' מלט"ים ,סמנכ"ל תיפעול מזל"ט )חב.משותפת עם
תדיראן(.צה"ל :סדיר )קורס טיס ,קורס חשמלאי רק"מ קורס הדרכת טכנאים( שחרור כרס"ל מיל .כסגן מפקד קורס
חשמל )בה"ד .(20חבר בארגונים :הסתדרות המהנדסים ,פורום ישראלי למודיעין תחרותי ,מרכז ישראלי לניהול,
אגודת בוגרי הטכניון ,האגודה הישראלית לאסטרונומיה ,אגודת ידידי האו"פ ,הקאמרטה היישראלית ירושלים.
 .9אפרים לפיד -מחזור י'
תא"ל מיל' .קצין בכיר במודיעין ,דובר צה"ל ומפקד גלי צה"ל .חניך )מחזור י'( ומדריך )מחזור יא( במב"ל .בחיים
האזרחיים היה מנכ"ל "יפעת" מרכז למידע תקשורתי ,מנהל קשרי הציבור של הסוכנות היהודית ועוד .פעיל
בארגונים ציבוריים ומרצה בארץ ובחו"ל.
 .10אבי מושבי  -מחזור כ'
נשוי 1+סבא ל .2-תואר ראשון  -לימודי המזרח התיכון אוניברסיטת תל אביב
תואר שני  -מדע המדינה אוניברסיטת חיפה .גימלאי שב"כ לאחר  33שנות שירות בארץ ובחו"ל .בין היתר סגן ראש
האגף לעניני ישראל וזרים )מקביל לדרגת תא"ל( ונציג שב"כ בארה"ב .מעורב כיום בהתנדבות ,בפרויקט חינוכי גדול
ומשמש בו כחבר הועד המנהל.
 .11יוסי מורגנשטרן -מחזור כ' )ק"ח רשומים מעלה(
 .12גבי נווה  -מחזור י"ד
תא"ל )מיל 30 (.שנות שרות בחיל הים בתפקיד האחרון כראש מספן כוח אדם .לאחר פרישתי ) (1992כיהנתי כמנכ"ל

השק"ם עד לאחר הפרטתה .לאחר מכן יצגתי חברות גרמניות בארץ .בין השנים  2009 – 2004הייתי נציג קרן היסוד
בדרום גרמניה ובאוסטריה .מ 2009 -ועד היום ,אני מנכ"ל של חברת ד.ג.ש מדידות בע"מ העוסקת במדידות קרינה
בלתי מייננת ויו"ר חברת ווייב גארד טכנולוגיות בע"מ שפיתחה מערכת לניטור רציף של קרינה בלתי מייננת .מוסמך
אוניברסיטת ת"א בלימודי עבודה ומוסמך אוניברסיטת חיפה במדעי המדינה.
 .13שלמה פדר -מחזור ל"ד
בן  ,45נ ,3+מתגורר בשוהם .בשירות קבע פעיל בח"א .תפקיד נוכחי :ראש ענף הנדסת כטב"ם.
תפקידים קודמים :ראש ענף חלל ,ראש ענף ל"א ,ראש תחום מערכות וחימוש.
 .14צבי פרליס  -מחזור י"ז
נשוי  3 +צה"ל :מפקד ומדריך צופן ובטחון קשר – ביה"ס הארצי )בה"ד  (7לקשר ,אלקטרוניקה ומחשבים .סקטור
אזרחי :מנהל כללי ובעלים )משותף( של חברת למדא – מכלולי בנייה בע"מ.
מנהל כללי ובעלים של משרד אומדה – שמאות מקרקעין וחקלאות .יו"ר חברת ניהול פרדסי צפריר בע"מ .מזכיר
העיר רחובות .יו"ר מועצת המנהלים – החברה למוסדות חינוך ותרבות ,רחובות בע"מ.
יו"ר פרוייקט "שיקום השכונות" רחובות .מנהל פרוייקט הקמת הישוב כרמי יוסף ומיוזמיו פעילות התנדבותית :יוזם
הקשר עם חברת חלל תקשורת בע"מ )חברת לווין לישראל( נותנת החסות לכנס השנתי של בוגרי מב"ל ע"ש מאיר
עמית ז"ל .יו"ר "אגודת בית העם" רחובות .חבר דירקטוריון וחבר הנאמנים של "קרן וייסגל" .חבר הנהלה – מכבי
רחובות .חבר הנהלה – עמותת ניצן רחובות .יו"ר במשך  10שנים של הועד למען השוטר – מרחב השפלה .חבר
המועצה הציבורית לרווחת השוטר והסוהר בישראל .יו"ר ועדת הביקורת וחבר דירקטוריון "הקרן לביטוח נזקי טבע
בישראל" .חבר מרכז התאחדות האיכרים בישראל .נשיא לשכת "בני ברית" ע"ש שולמית פרליס.
 .15משה שיפמן -מחזור י"ז
פרישה מצה"ל ) (1995אל"ם )מיל (.רמ"ח תכנון ארגון ובקרה במפח"ש .שרות בצה"ל בתפקידי שלישות ,ארגון ותכנון
כ"א ,ביחידות השדה במפח"ש ובאכ"א .בן  ,59גר בפתח תקוה ,נשוי ,אבא ל  ,3סבא ל –  .5עצמאי ,בעל משרד
לייעוץ ארגוני פעיל ב  13 -השנים האחרונות .משרת עדיין בשרות מילואים פעיל ,בתפקיד מ"מ בחרום של רח"ט
תכנון ומנהלת כ"א באכ"א.
 .16אורי רבינוביץ' -מחזור ו'
יליד תל אביב .1940 ,נשוי+שני ילדים ו-ששה נכדים .בוגר כלכלה וסטטיסטיקה ולימודי תעודה במ .עסקים -
האוניברסיטה העברית .בוגר ומוסמך )בדרך( בהיסטוריה כללית -אוניברסיטת תל אביב .שירות בצה"ל :קצין מטה,
ראש מדור וראש ענף ביחידת היועץ הכספי לרמטכל בדרגות סגן-רב סרן .ראש ענף הצטיידות וניהול פרויקטים באגף
לוגיסטיקה בדרגת סגן אלוף .ראש מחלקת תקציבים ובקרה באגף לוגיסטיקה בדרגת אלוף משנה .ראש פרוייקט
לשליטה ובקרה באגף כח אדם .שירותי בריאות כללית :ראש אגף הלוגיסטיקה .ראש אגף התקציבים .סמנכ"ל לכח
אדם ,אירגון ומינהל .ראש מינהל הספקה מנהל מחוז תל-אביב .סמנכ"ל ללוגיסטיקה ותשתיות.
 .17אבי תלם -מחזור י'
תושב קריית-חיים ,נשוי  ,2+גיל  .71שירות בצה"ל :מפקד צוות בסיירת-מט"כל ,מפקד יחידת אגוז ,מג"ד אגוז,
סמ"גד בגולני ,מח"ט החרמון .מח"ט ) 300כולל במלחמת של"ג(,יועץ לקומנדו במשלחת צה"ל לסינגפור .בוגר פו"ם,
"(B.Aהסטוריה של המזרח
ׂ
בוגר מב"ל ,שחרור מצה"ל בשנת  .1986בוגר קורס מרוכז במינהל עסקים .תואר ראשון)
 (M.Aמדעי המדינה באונ' חיפה .פעיל מזה  20שנים ב"צוות" )אירגון גמלאי צהל(
ׂ
התיכון באונ' חיפה .תואר שני)
כיו"ר מחוז הצפון ובתוך כך כ 8-שנים גם כסגן יו"ר צוות ארצי .הייתי דירקטור בבנק אוצר-חייל ובחברה הכלכלית
חיפה .ניהלתי את המשביר המרכזי בצפון עד שנת  .1993סמנ"כל רשת סופרמרקטים בצפון עד שנת ,1997ומנכ"ל
הכרמלית חיפה עד שנת .2005
חברי ועדת הביקורת 3) -חברים(.
אין מועמדים.

