דו"ח פעילות עמותת בוגרי מב"ל יולי  – 5102יוני 5102
פעילות
 .1ההנהלה החדשה בראשות אפרים לפיד ,אשר נכנסה לתפקידה ביולי  ,5112הציבה
לעצמה ארבעה תחומי פעילות עיקריים :ממש"ק.
 .5מדיניות – השתתפות בעבודת מטה ממלכתית וציבורית בנושאי ביטחון לאומי.
היו"ר נפגש אישית עם ח"כים ,משרד הביטחון ,המשרד לביטחון פנים ,משרד לענייני
מודיעין ,נציבות שירות המדינה – בכל המקומות ראו את היוזמה בעין יפה .פגישות
המשך שנעשו על ידי חברינו בוועדות השונות של ההנהלה לא הביאו לשיתוף של
ממש .התגובה שהסתמנה – במשרדים נעשית עבודת מטה ,אם זקוקים לייעוץ חיצוני
– שוכרים שירותים של אנשי מקצוע ,אינם רואים צורך בשיתוף מתנדבים.
 .3מידע – תקשורת פנים ארגונית  :אתר אינטרנט ,פייסבוק ,מידעון .לראשונה נפתח
עמוד לקבוצת פייסבוק חדשה של העמותה (ענבל) – נרשמו לו כ 121-חברי העמותה,
מועלה בו מידע מטעם ההנהלה ומטעם חברים .פעילות דלה מאד מצד החברים;
אתר האינטרנט מנוהל במסירות על ידי אורן טוקטלי ,מתעדכן באופן שוטף במידע
על פעילות העמותה .נרשמו בו עד כה כ  051בוגרי מב"ל .בחודש האחרון נכנסו לאתר
 255משתמשים ,שביצעו  275פעילויות ,ביום  2.2.12בו הפצנו את ההזמנה לכנס
בוצעו  113פעילויות .מספר הדפים אליהם נכנסו המשתמשים באתר בחודש זה עומד
על  .1277האתר משמש פלטפורמה להפצת כל הודעות הדואר האלקטרוני של
העמותה לחבריה ,הן לאלה שנרשמו כאמור באתר והן לבוגרים אחרים המופיעים
ברשימות העמותה ,המונים כ  001איש .בנוסף לכך משמש האתר פלטפורמה
להרשמות לאירועי העמותה וכן מוקד לקשר הן של חברי עמותה ובכלל זה דיווח על
ביצוע תשלומים לעמותה ,והן של גורמי חוץ שונים הפונים אלינו מעת לעת בנושאים
שונים.
בתכנון – הפצת מידעון תקופתי .איגרת של יו"ר העמותה לחברים הופצה לקראת
ראש השנה ,פסח ויום העצמאות .הודעות על מינוי בוגרי מב"ל לתפקידים ממלכתיים
מתפרסמות ביוזמת ההנהלה באתר ובעמוד הפייסבוק להעצמת מקומה של העמותה
בציבור.
 .0שטח – קשר עם מב"ל; התנדבות; הרצאות לחיילים ולתלמידים; שיתוף עם מבל"ל.
נערכה פגישה עם מפקד מב"ל החדש אלוף תמיר היימן ,נעשה תיאום שוטף עם המב"ל
הפעיל על ידי גדעון מור; הוענק שי לחניכים מהמחזור שעבר ומתוכנן גם לבוגרי
המחזור השנה; נעשה מאמץ גדול להתנדבות להרצאות ביחידות צה" ובמערכת
החינוך .הוועדה בראשות אייל גובר קיימה עבודת הכנה מסודרת  ,כ 21-חברים נענו
לקריאה .לצערנו ,מצד צה"ל יש עיכוב ,ייתכן גם בגלל הסתייגות מעירוב מרצים
באווירה הציבורית שנוצרה לאחרונה .לגבי מערכת החינוך – מתוכננת השתלבות
בהרצאות בבתי ספר בשיתוף היוזמה של יוסקה ברנע מארגון "צוות" .נמשך השיתוף
עם מבל"ל רמת גן ,לאחר הקיצוץ של משרד החינוך במסגרת הרחבה יותר.

 .2קולקטיב – כנסים ,במות עיון ,סיורים.
נערכו שתי במות "ניידות" מוצלחות מאד בהשתתפות למעלה ממאתיים חברים בכל אחת
– בצפון (חיל הים ,דרוזים ,גליל מערבי) ובנתב"ג להיכרות עם התעופה האזרחית כמרכיב
בביטחון הלאומי) .הבמה השלישית ביוני בנושא חקלאות וכנס שנתי מתוכנן בסוף השנה
בבסיס ההדרכה הלאומי של משטרת ישראל בבית שמש .תחום הכנסים והסיורים הוא
הפעיל ביותר בפעילות העמותה ,ההנהלה יוזמת ,החברים מוצאים עניין ובאים ,קיים
עדכון חוויתי בנושאי הביטחון הלאומי.
תפקוד ההנהלה
 .2מעבר לוועדות הניהול ,שוטפות ואד הוק -ועדת בחירות ,ועדת מידע ותקשורת ,וועדת
כספים וגיוס משאבים -הורכבו ועדות פעולה מטעם ההנהלה ,בשיתוף מספר חברים
נוספים מהעמותה:

שם הועדה

יו"ר

מס' חברים

ועדת כנסים

יוסי מורגנשטרן

2

ועדת-משנה לכנס השנתי

גבי נווה

2

ועדת פעילות והתנדבות

איל גובר

3

ועדת–משנה סיוע למדיניות

אבי מושבי ואודי ענפי

0

ועדת גיוס חברים וקשר עם גדעון מור
המב"ל

3

 .7צוות יסמ"מ (יו"ר ,סגן ,מזכירה ,מור) נפגש מטעם ההנהלה לעתים תכופות לתיאום
הפעילות ולקשר עם מב"ל.
בחינת יוזמות חדשות
 .5שיתוף עם כנס שדרות לחברה ועם עמותת צבא-חברה.
 .0שיתוף עם ישראל דיפנס להפצת מידע ביטחוני-לאומי לחברים.
 .11עריכה ועדכון של ערכים בתחום הביטחון הלאומי בויקיפדיה ,כאמצעי העברת מידע
אפקטיבי לציבור הרחב ביותר.
בברכה,
תא"ל מיל' ד"ר אפרים לפיד
יו"ר

העמותה

