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דבר יו"ר העמותה
לחברים שלום רב,
אנו נמצאים בימים אלה לאחר
מבצע צבאי רחב בעזה .אני רוצה
לאחל ולקוות שתוצאות המבצע
יעמדו לנו לאורך ימים לשלום תושבי ישראל
ולחיזוק ההרתעה.
אנחנו בעמותה נערכים לכנס השנתי ב 4-בדצמבר
במכון וייצמן ברחובות.שקלנו והחלטנו להמשיך
ההכנות בכוונה ברורה לקיים הכנס כמתוכנן כי נכון
להמשיך החיים והשגרה ככל שניתן וכך נעשה.
נושא הכנס "הטכנולוגיה בשרות עתיד ביטחון
ישראל״ מרתק וללא ספק יתקשר לנעשה בימים
אלה.אני מצפה שתגיעו ותביאו את חבריכם
למחזור .
תודה ליוסי סגן יו"ר העמותה ולעפרה שהובילו את
בימת הבוגרים בהשתתפות הנגיד סטנלי פישר.
הוצב רף לבימות הבוגרים הבאות ואנו מתכוונים
לעמוד בו.
ברכות לחברי העמותה שהתמנו לתפקידים חדשים.
להתראות בכנס.
שלכם,
אלוף מיל' איל בן ראובן (מפקד מב"ל בשנים ,)2004-2007

יו"ר העמותה

גיליון מס'  # 5כסלו תשע"ג ,נובמבר 2012

מהנעשה בעמותה
הכנס השנתי של בוגרי מב"ל – 4.12.12

מדע וטכנולוגיה בשרות
עתיד ישראל
חלק ראשון – סיורים בתעשיות
 - 12:00-11:00 #התכנסות ,הרשמה ,קבלת כיבוד קל  ,תדרוך ויציאה לסיור בתעשיות
 – 15:30-12:30 #סיור  +ארוחת צהריים במפעלי הטכנולוגיה הביטחונית המתקדמת:
מל"מ ,אלתא ,מב"ט ,תע"ש.

מושב הפתיחה
 – 16:10-16:00 #ברכת ר' העיר המארחת רחובות – מר רחמים מלול.
 - 16:20-16:10 #הסופר אמנון ז'קונט ,בשם משפחתו של האלוף מאיר עמית.
 - 16:30-16:20 #סגן נשיא מכון ויצמן למשאבים ,פרופ' ישראל בר יוסף  -הקשר בין המחקר
המדעי לפיתוח הטכנולוגי הביטחוני בישראל.
 – 17:00-16:30 #הרצאת שר המדע והטכנולוגיה הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ – "ישראל
כמעצמת חלל".

המושב המרכזי  -הפיתוח הטכנולוגי הלאומי ותרומתו לביטחון המדינה
 #אתנחתא מוזיקלית.
 - 17:45-17:15 #אסטרטגיית הסייבר הלאומי -חזית של ביטחון וטכנולוגיה -יו"ר המועצה
הלאומית למחקר ולפיתוח ,האלוף במיל' ,פרופ' יצחק בן ישראל.
 – 18:15-17:45 #המו"פ הביטחוני -אתגרים ומעבר מפיתוח למבצעיות -ר' מפא"ת ,תא"ל מיל'
אופיר שהם.
 – 19:00-18:15 #דיון בהנחיית עמיר רפפורט ,עורך כתב העת ישראל דיפנס.
 – 19:40-19:00 #ארוחת ערב.

מושב הסיום  -ישראל כחברת הזנק טכנולוגי
 #אתנחתא מוזיקלית
 – 19:45-19:40 #ברכת נשיא מכון ויצמן למדע ,פרופ' דניאל זייפמן.
 – 19:50-19:45 #ברכת נשיא אוניברסיטת חיפה ,משכנה האקדמי של המכללה לביטחון לאומי-
מר עמוס שפירא.
 – 20:05-19:50 #הענקת עמיתות כבוד למנכ"ל חלל תקשורת ,אל"ם מיל' דוד פולק.
 – 20:20-20:05 #תעודת הוקרה לאל"מ מיכאל ( מיקי) לוריה ,בוגר מחזור ל"ט ,על עבודה
מצטיינת בתחום הטכנולוגיה הביטחונית.
 – 20:45-20:20 #הרצאת האישיות המרכזית – "ישראל כחברת הזנק".
" – 20:45 #התקווה".

חג אורים שמח!

להרשמה לכנסwww.myreg.co.il/mabal2012 :
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עורך ראשי :אפרים לפיד

CONTACT US

שלחו משוב ותגובות למערכת

דבר העורך
חבריי היקרים,
גליון זה של המידעון מופץ
לחברינו בסיומם של ימי
חירום והתגייסות במערכת
הצבאית והמדינית ובעיקר
בחזית האזרחית .אנחנו ,בוגרי
מערכת הביטחון לדורותיה,
שותפים לתחושת המחוייבות וההתלכדות.
אתר העמותה מעמיד לרשות הבוגרים את
המידע על פעולותינו .היעד הקרוב – הכנס
השנתי  ,ההזדמנות הבולטת ביותר למפגש
ולעדכון.
שימו לב גם לקשר המתהדק שלנו עם צעירים
הלומדים במגמת הביטחון הלאומי לנוער
(מבל"ל) במערכת החינוך.
אנו פתוחים לתגובות בעניין המידעון ,האתר
וכל נושא שמעניין אתכם.
מתפלל לביטחון מלא ושלווה לכל תושבי
המדינה  ,מברך את חיילי צה"ל ומפקדיו
ומאחל חג אורים שמח

מהנעשה בעמותה
עמיתי לעמותה,
על הכנס המתוכנן ועל בימת הבוגרים אתם קוראים בסעיפים הבולטים בנפרד.
סוף שבוע לעיון ולמידה פעילה ,בשיתוף עם מכללת כינרת ועמותת הבוגרים
מתוכנן למרץ  .2013מידע אודות האירוע יופיע בקרוב באתר העמותה – אנא
התעדכנו ,הירשמו ובואו לקחת חלק.
עפרה בן-ישי,
רכזת העמותה
אירועי היובל להקמתה של המב"ל בשנה הבאה .כנס היובל המשותף לעמותה
(בוגרת מחזור כ"ח)
ולמכללה צפוי להתקיים ביולי .2013
אנו שבים ומזמינים את הבוגרים לסייע בהרחבת פרויקט מורשת מב"ל.
המעוניינים מתבקשים לפנות לגדעון מור ,מדריך במב"ל ואיש הקשר בין המב"ל לעמותת הבוגרים:
.gidonm@indc.org.il
כתמיד ,נשמח מאד להשתתפותכם הערה והפעילה ,לעדכונים ולמידע מן הנעשה במחזורכם ובכלל,
למשובים ולרעיונות פעולה ועשייה נוספים .פניות יתקבלו בברכה ,הן באמצעות האתר והן בכתובת המייל
של העמותה.
בוגרים שטרם נרשמו אנא השלימו הרשמתכם ,בהתאם להנחיות באתר.
בתפילה לשלום עם ישראל ,ובפרט לתושבי הדרום ולשלום המפקדים והלוחמים ב"עמוד ענן".
עפרה בן-ישי ,רכזת העמותה (בוגרת מחזור כ"ח)

תא"ל מיל' אפרים לפיד (בוגר מחזור י')

העורך הראשי

שיתוף פעולה עם
המכללה לביטחון לאומי
לנוער (מבל"ל)

המכללה לביטחון לאומי לנוער (מבל"ל) הפועלת
המכללהלביטחולאומילנוער
המכללהלביטחולאומילנוער
מקיימת
במספר בתי ספר תיכוניים בגוש דן
ועם
הסדיר
זה מספר שנים שת"פ עם מב"ל
...
לומדיהיובשבילהמחר...
לומדיהיובשבילהמחר
העמותה שלנו.
והתרבותלא מכבר
תשע"ג שנפתחה
הלימודיםהחינוך
בשנת משרד
משרד החינוך והתרבות
www.amutatmabal.org.il
שודרג הקשר הזה .בשנה זו הוזמנו חניכים
הרחבה בנפרד) ולכנס
מחוז ראו
ממבל"ל לכנסי העמותה  :המפגש עם נגיד הבנק (
תל אביב
אביב
תל נעסוק
מחוזשלנו
בכנס הקרוב
.4.12.12
ב
השנתי
תלאביב
גבעתיי הרצליה
רמת ג
רמתג בנות
הרצליה חולו
גבעתייתלאביב
רמת ג
במדעג בנות
חולו רבותרמת
ובטכנולוגיה ,אך
בנוסף ניתנות הרצאות לתלמידי מבל"ל על ידי חניכי מב"ל הסדירים ועל ידי אנשי
לא נספיק לדון בחינוך המדעי
העמותה .מתוכננים סיורים חוויתיים בבסיסי חיל האויר ומג"ב וכן סדרת התנסות
והקשר בינו לבין הבטחון
מעצימה בבסיס מג"ב במכמש.
הלאומי של ישראל .אתר
את הקשר מטעם העמותה שלנו מרכז אל"מ מיל' אלכס דן ביחד עם אפרים לפיד.
העמותה פותח צוהר להיבט
סיוע הדוק  ,מקצועי ולבבי מעניק נצ"מ גדעון מור ,המדריך הראשי של מב"ל הסדיר.
משלים וחשוב זה ,באמצעות
מרכזת את הפעילות מטעם מרד החינוך במסירות רבה אורנה נחמיאס.
מאמר של ד"ר אריאל היימן ,קצין המילואים
הראשי לשעבר ,ומנכ"ל מכון דוידסון לחינוך
מדעי דהיום .מאמר זה מעורר שאלות לגבי
עתידנו וגם מציע דרכים להתמודדות .בוגרי
מב"ל מוזמנים לקרוא ולהגיב (ראו מדור
הפורומים 'דיונים ואמירות' ,או הקישו על
בברכת שנת לימודי פורייה ומוצלחת,
בברכת שנת לימודי פורייה ומוצלחת,
הידיעה בנושא זה ב'כותרות המתגלגלות'
אורנה נחמיאס ,מנהלי המכללה לביטחו לאומי לנוער ,תל
אורנה נחמיאס ,מנהלי המכללה לביטחו לאומי לנוער ,תל אביב.
שבעמוד הראשי).

אתר העמותה

חידושים באתר

בקרו באתר עמותת בוגרי מב"ל:

אורן טוקטלי (בוגר מחזור ט')

עורך ראשי ומנהל אתר הבוגרים

w w w. a m u t a t m a b a l . o r g. i l
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מהנעשה בעמותה

מפגש בוגרים עם נגיד בנק ישראל
כנס "בימת בוגרים" של בוגרי המכללה לבטחון לאומי נערך
בבסיס "גלילות" בערב ראש השנה תשע"ג  13לספט' .2012
אורח הכבוד בכנס היה נגיד בנק ישראל מר סטנלי פישר.
בהרצאתו סקר הנגיד את תולדות השוק האירופי ,ההקמה ההדרגתית של מוסדות
האיחוד והמהלך השאפתני של איחוד המטבע .הוא תאר את ההתפתחות שלא נצפתה
מראש ע"י כלכלנים של ריבית אחידה אשר אינה מביאה לידי ביטוי את ההבדלים בחוזק
היחסי של המשקים הלאומיים ובמידת השליטה בתקציב של המדינות השונות.
בעקבות המשבר הפיננסי האחרון החליטו כי הבנק האירופי המרכזי יסייע למדינות במשבר.
בנוסף מנסים האירופים להקים 'אוצר' כלל אירופי ולהנהיג פיקוח אחיד על כל מערכת
הבנקאות .המשבר יצר מעין מאבק בין
השווקים הפועלים כנגד מטבע האירו לבין
הממשלות הרוצות להציל אותו.
בדומה להתפרצותן של מלחמות -
משבר אם יקרה עלול להתרחש באופן
פתאומי ולהתפתח לממדים גדולים :גם
משבר פיננסי בקנה מידה של קריסת
ליהמן ברדרס וגם כשלון סמלי
של החלום לבנות אירופה חדשה,
אירופה של שלום .פישר הביע תקווה
שהאירופים יצליחו להתמודד עם המשבר
הפיננסי ולמנוע התפרקות גוש האירו.
הנגיד ציין כי אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות ,מצוידים למזלנו ברזרבות מט"ח גדולות ובמערכת
בנקאות טובה ונערכים לכל תרחיש.
בהמשך הכנס נערך דיון בהשתתפות פרופ' ירון זליכה ר' החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו ,מר יעקב פרי יו"ר בנק מזרחי טפחות ומר אלישע ינאי
יו"ר איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה .הנחה תא"ל מהרן פרוזנפר לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל.
הפיק את הארוע וכתב :אל"מ מיל' יוסי מורגנשטרן (בוגר מחזור כ')

מהנעשה במב"ל

מחזור מ' מובילים במעורבות
בקהילה עם המב"ל לנוער

המכללה
לומדי

המכללהלביטחולאומילנוער
לומדיהיובשבילהמחר...

משרד החינוך והתרבות

השנה מחזור מ' ,מחזור היובל ,מוביל את פרויקט המב"ל לנוער עם
אביב
מחוז תל
הגבול.
משמר
מספר אירועים בהשתתפות עמותת מב"ל ומפקדת
תלאביב

רמתג בנות

חולו

רמת ג

משר
גבעתייתלאביב
הרצליה

טקס ההשקה יתקיים ב 22-בנובמבר.
בימי החנוכה יקיימו התלמידים שלושה ימי אימוני שדה בבסיס האימונים של משמר הגבול במדבר יהודה .התלמידים
ילבשו מדי צה"ל  /מג"ב ,יעברו סדרת אימוני קרב מגע ,אימוני הפרות סדר ,מטווחים ,תנועה בשטח פתוח ובנוי ,יום
ולילה ,מסלולי מכשולים ,אימוני הסוואה ושדאות ,ועוד.
במחצית ינואר נקיים יום עיון בהיכל צה"ל ל  200התלמידים ,במסגרתו יידון המצב במזרח התיכון בהובלת סגל
המדריכים והתלמידים.
בחודש מרץ  2013יערכו תלמידי מגמת הביטחון הלאומי לנוער סיור במרחב התפר ובעוטף ירושלים.
לצד אירועים אלה ייפגשו תלמידי המב"ל עם התלמידים בבתי הספר התיכוניים וירצו להם בנושאי הביטחון הלאומי.
תודה לגב' אורנה נחמיאס ,מרכזת המכללה לביטחון לאומי לנוער מטעם משרד החינוך ולחברי העמותה אלכס דן ואפרים לפיד.

חולו
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בברכת שנת לימודי פורייה ומוצלחת,
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רמת

מהנעשה במב"ל
מחזור מ' של המב"ל מחדש נושאים מסדר יום הרלבנטי
לביטחון הלאומי  :קורס על הסייבר בממדים של הגנה
והתקפה וקורס על המפעל הציוני.

המפעל הציוני מחדש פניו
במסגרת פגישה עם תלמיד מחזור א' שר שירן שלום ,למדנו
שבמחזור הראשון של המב"ל בשנת  ,1963הקדישו  50שעות
ללימוד על הציונות והשואה.
עם הכנת סגל המדריכים לשנת הלימודים החדשה בראשות
מפקד המכללות ,אלוף יוסי בידץ ,הגענו למסקנה שעם
התפתחות גישות נאורות ,מודרניות ופוסט ציוניות ,יש מקום
לבחון את הביטחון הלאומי כאבן הראשה של המפעל הציוני.
את הרעיון הביאה סא"ל ליאור רוגב ומוביל את הקורס מדריך
מב"ל מר זאב בוקר.
במחזור מ' מתקיים קורס "המפעל הציוני -מחזון למעשה" בהיקף
שני סיסמטרים ,הניצב על  3רגלים:
 #קורס ''מחזון למציאות'' ובמוקדו  -מכונן המדינה ,ראש
הממשלה הראשון דוד בן גוריון.
דוד בן גוריון מכריז על הקמת המדינה
(צילום :קלוגר זולטן ,לע"מ)
 #קורס גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל ויסודות המפעל
מנחם בגין (צילום :יעקב סער ,לע"מ)
הציוני ,בהובלת פרופסור יוסי בן ארצי.
 #מיקוד על היבטים רוחניים וערכים של המפעל בימינו.
בין היתר צפו התלמידים במופע ''הלכו השנים יחדיו'' של א.ב .יהושע ,העוסקת במפגש יוצא הדופן ב 1934-בין דוד בן גוריון לבין ז'בוטינסקי ,על דרכו של העם.
מאת מדריך מב"ל נצ"ם גדעון מור

על ממד הסייבר במחזור מ'
המהפכה הדיגיטלית והופעת המרחב הקיברנטי
כממד אסטרטגי חדש:

בחינה מערכתית מנקודת מבט ישראלית
קורס חדש במב"ל מציע בחינה מערכתית של העניינים הנדונים והוא מתפתח במרחב שבין
דיון עיוני במגדירים ההיסטוריים וההגיוניים של התופעה לבין בירור המשמעויות היישומיות עבור
הממסדים הישראליים בזמן הנוכחי.
הבחינה היא מערכתית ,הן במובן של גישת המערכות ( )Systems Approachכמבטאת אוריינטציה
עיונית והן במובן של אמנות המערכה ( )Operational Artכמספקת הבנייה מסדירה ופרספקטיבה
תבונית לדיון בעניינים אסטרטגים.
בקורס דנים בהופעתו של המרחב הקיברנטי כמרחב פעולה חדש המאפשר אינטראקציות
אסטרטגיות מסוג חדש ,בכלל זה :בירור עיוני של מקומו של החדש ביחס למרחבי הפעולה
הצבאיים המסורתיים ,אפיון הייחודיות האסטרטגית והטבע האופרטיבי של המרחב הקיברנטי
כמרחב פעולה ,התבוננות כללית אודות האופן בו מדינות מגדירות מחדש את האסטרטגיה
שלהן בהקשרו של המרחב הקיברנטי ואודות אופנים חדשים של פעולה אסטרטגית כפי שהללו
מומשגים לאחרונה וכפי שהם מתממשים במידה שהם מתממשים.
מוביל את הקורס מדריך מב"ל גיא תירוש.

בכל שאלה ,הצעה או בירור אתם מוזמנים לפנות לרכזת העמותה  ,עפרה בן ישי ,בדוא"לamutatmabal@gmail.com :
עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי | ת"ד  565הוד השרון  | 4510501דוא"לamutatmabal@gmail.com :
CONTACT US

שלחו משוב ותגובות למערכת
גיליון  ,5כסלו תשע"ג ,נובמבר 2012
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מב"ל קורא

מ'חניבעל' למלחמה
מאת :שמואל גורדון

(אל"ם ,בוגר מחזור י"ב)

הוצאת משרד הבטחון
מלחמת לבנון השנייה גרמה לתסכול עמוק ואכזבה גדולה בקרב הציבור והצבא במדינת ישראל .רמת הביצוע של
כוחות צה”ל וההישגים בשטח היו נמוכים מהמצופה וגרמו לדאגה רבה לגבי העתיד .בציבור הרחב ובצה”ל עצמו תקפו
את תהליכי קביעת ההחלטות ואת ההחלטות האסטרטגיות לפני המלחמה ובמהלכה .המטרה העיקרית של ספר זה
היא לבחון את ההחלטות האסטרטגיות ואת תהליכי קביעתן ,על מנת להפיק תובנות לגבי העתיד.
המחקר מגיע לכמה מסקנות חדשניות ומפתיעות .לדוגמה :ועדות החקירה למיניהן טענו כי מקור הרע הוא החלטה
חפוזה ולא שקולה לצאת למלחמה מייד לאחר פיגוע החזבאללה.
ספר זה מוכיח כי תהליך עיצוב ההחלטה היה ממושך והחל כחצי שנה לפני המלחמה .לאחר שראש הממשלה אריק
שרון שקע בתרדמת ,הוחלפה מדיניות ההכלה הנבונה במדיניות המכוונת לעשיית סדר חדש בלבנון בהזדמנות
הראשונה .גם תהליך קביעת ההחלטות ביום הראשון היה סדור להפליא .ומסקנה חדשנית שנייה :המלחמה נחשבת לפיאסקו ולכישלון חרוץ מתחילתה ועד
סופה ,אולם מתברר כאן כי בשבוע הראשון הושגו רוב המטרות המדיניות והצבאיות .הקברניטים ידעו שנפתח חלון הזדמנויות מעולה לסיים את המבצע .רק
סדרת החלטות אסטרטגיות שגויות  -להכניס כוח יבשתי גדול לדרום לבנון ,ולהמשיך בלחימה מדשדשת  -הפכו מבצע מצליח למלחמה כושלת.
דוקטור שמואל גורדון ,אל”ם (בעבר) בחיל־האוויר ,הוא חוקר בתחומי ביטחון לאומי ,קביעת החלטות ,מאבק בטרור ,לוחמה מודרנית ,לוחמה אווירית ומוסר
המלחמה .כתב ספרים לא מעטים ומאות מאמרים בסוגיות אלו .כמו כן כתב שני רומנים וספר שירים .שירת בחיל־האוויר כטייס קרב וכמפקד במשך  44שנים
בשירות חובה ,בקבע ובמילואים .שמואל גורדון זכה בפרס יצחק שדה לספרות בתחום הביטחון ,בפרס כרמון מהאוניברסיטה העברית בירושלים עבור מחקר
בתחום הביטחון ובפרס ההסתדרות למחקר.

מינויים של בוגרי מב"ל
בחודשים האחרונים נכנסו לתפקידים בכירים בארץ כמה מבוגרי מב"ל לדורותיהם:
#

אל"מ מיל ' זאב שרוני (מחזור כ"ט) – נתמנה מנהל אגף התקשורת וההסברה בהתאחדות התעשיינים.

#

שי ניצן (מחזור כ"ו)  -נתמנה משנה ליועץ המשפטי לממשלה.

#

בהיג' מנצור (בוגר מחזור ל"ג)  -מונה לשגריר ישראל ברפובליקה הדומיניקאנית.

#

אל"ם מיל' יואב תורגמן (מחזור כ"ט)  -מונה למנכ"ל מפעל מל"ם בתעשיה האווירית.

#

תא"ל מוני כץ (מחזור ל"ב)  -יתמנה למפקד עוצבת הגליל.

#

תא"ל חגי מרדכי (מחזור ל"ב)  -יתמנה לראש מטה זרוע היבשה.

#

תא"ל תמיר ידעי (מחזור ל"ב)  -יתמנה למפקד עוצבת יהודה ושומרון.

#

תא"ל אהרון חליווה (מחזור ל"ב)  -יתמנה לראש חטיבת המבצעים.

#

תא"ל איציק תורג'מן (מחזור ל"ו) – יתמנה למפקד עוצבת הגולן.

#

תא"ל רועי אלקבץ (מחזור ל"ד) – יתמנה למפקד עוצבת הערבה.

#

תא"ל גולן מימון (מחזור ל"ד) – יתמנה לקצין המשטרה הצבאית הראשי.

#

תא"ל שמואל אולנסקי (מחזור ל"ז) – מיועד לקצין השריון הראשי.

#

תא"ל אייל זמיר (מחזור ל"ג) – מיועד למזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

#

תא"ל הרצי

הלוי – מיועד למפקד פו"ם ,בוגר המכללה האמריקאית .NDU

נזכור את חברינו ,בוגרי מב"ל שהלכו לעולמם לאחרונה:

לזכרם

תא"ל מיל' מיכאל שקד (בוגר מחזור ט"ז)

עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי | ת"ד  565הוד השרון  | 4510501דוא"לamutatmabal@gmail.com :
CONTACT US

שלחו משוב ותגובות למערכת
גיליון  ,4אב תשע"ב אוגוסט 2012
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