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 תפקיד
שם 

ומשפח
 ה

מחזו
בשירותו בקהילת  תפקיד מרכזי שמילא דוא"ל ר

 עיסוק נוכחי תפקיד אחרון לפני פרישה הביטחון 

ליו"ר מועמד 
 הועד

אפרים 
 אקדמיה דובר צה"ל תפקידי מודיעין Lapide3@gmail.com י' לפיד

מועמד לחבר 
 ועד

ארז 
 יועץ שיווק עצמאי ם"רוה במשרד מערכת ראש משרד רוה"ם eamichai@netvision.net.il י"ט עמיחי

מועמד לחבר 
 ועד

ביקו 
 )בירן(
 יעקב

 ט'
J_biko@netvision.net.il 

 או

Jacob.biran@gmail.com 

 מ.ט. מסוקים
לאחר פרישה מתגייס למשטרה, מקים יחידה 

 אווירית ומפקדה הראשון
 רמ"ח תו"ל משולבים במה"ד

 צבאית / פנסיונר פראיועץ בתחום תעופה 
 

 משטרת ישראל טייס מתנדב ביחידה האווירית של

מועמד לחבר 
 ועד

גובר 
 Eyal.gover@gmail.com כ"ו איל

תפקידי חינוך טיפול , הדרכה, שיקום , ניהול 
ופיקוד בשב"ס לרבות פיקוד בית ספר לקצינים 

 ראש מנהל משאבי אנוש הדרכה במב"ל, וסוהרים,
ניות שיקום מרצה במכללה האקדמית בית ברל, יועץ, מפתח תכ ראש אגף האסיר בדרגת גונדר

 וטיפול

מועמד לחבר 
 ועד

גל 
גולקינד 

 שאול
 רואה חשבון, ייזום וייעוץ לחברות בתחום הכלכלי ופעילות התנדבותית ראש אגף כספים וחשב משרד הביטחון ראש משלחת רכש בארה"בסגן   GALSHAUL@HOTMAIL.COM י   

מועמד לחבר 
 ועד

דוידי 
 מנכ"ל ויו"ר חברה הצבאמבקר  מח"ט arik@eti-global.net י"ט אריק

מועמד לחבר 
 ועד

טוקטלי 
 עו"ד כלכלן למדרוג הישראלית הועדה ל"מנכ אוצר והתקשורתהי משרד 55oren@gmail.com ט' אורן

מועמד לחבר 
 ועד

מור 
 gidonm@indc.org.il ל"ד גדעון

gidon-57@bezeqint.net 
 חברה מדריך מב"ל רמ"ח במשמר הגבול

 לסיורי ביטחון לאומי והפקת ימי עיון וסדנאות בטל"ם
לסגן מועמד 

 ועדה יו"ר
מורגנש

 דירקטור ויועץ עצמאי רמ"ח קשר יבשה 7מפקד קשר פיקוד מרכז, מפקד בה"ד  .morgenstern@qos.net כ' טרן יוסי

מועמד לחבר 
 ועד

סלע 
 בעמותות וארגונים מתנדב סגן צבאי למבקר מערכת הביטחון רמ"ח בטיחות במטכ"ל ASAFSELA11@GMAIL.COM י"ז אסף

מועמד לחבר 
 פרטית חברה ר"ויו ל"מנכ הים בחיל א"כ מספן ראש תפקידי פיקוד בחה"י Naveh_g@013net.net י"ד נווה גבי ועד

מועמד לחבר 
 ועד

פרליס 
 מנכ"ל חברת למדא מכלולי בנייה בע"מ מזכיר העיר רחובות ממשל מוניציפאלי Zvi.perlis@gmail.com י"ז צביקה

מועמד לחבר 
 ועד

שיפמן 
 SHIFZIK@BEZEQINT.NET י"ז משה

 אגף משאבי אנוש בצה"ל
 

 רמ"ח תכנון וארגון במפח"ש
 

 תא"ל, רח"ט בחירום, אכ"א
 ובעלים חברה בתחום הפיתוח הניהולי והייעוץ הארגונימנכ"ל 

מועמד לוועדת 
 ביקורת

בנבנישת
 סמנכ"ל לפיתוח עסקי איילון חברה לביטוח בע"מ ר' מחלקת פרט באכ"א אגף משאבי אנוש בצה"ל moshikob@bezeqint.net כ"ו י משה

ליו"ר מועמד 
 וועדת ביקורת

בר דוד 
 איל

 ל"צה מבקר ביחידת הכוח בניין תחום' ר רמ"ח הדרכה/יבשה צה"ל-חיל תותחנים COLEYALB@NETVISION.NET.IL י"ז

מועמד לוועדת 
 ביקורת

שפירא 
 נעם

 משרד רוה"מ NOAMRUTH@OUTLOOK.COM י"ב
 

 רח"ט במשרד רוה"מ 
 0000רמ"ט  –צה"ל 

 התנדבות - עמותות וארגונים
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