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מידעון עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי

גיליון מס' 6 # אייר תשע"ג, אפריל 2013

עורך ראשי: אפרים לפיד

www.amutatmabal .org. i l

דבר יו"ר העמותה 

לכל החברים שלום רב,
הזיכרון  יום  של  בפתחם  אנו 
והעצמאות .לקראת החצי השני של 
השנה, בו מתוכננים מספר אירועים 

משמעותיים.
)סוריה,  הקרוב  באזור  הן   – הלאומי  הביטחון  מרחב 
השני  במעגל  ועזה(,  ושומרון  יהודה  מצרים,  לבנון, 
 – )קוריאה  העולמי  במרחב  והן  תורכיה(   – )איראן 
רבות  חדות  לתפניות  אפשרויות  ניצבות  ארה"ב( 
הביטחוניים  המדיניים,  בתחומים  ומאתגרות 

והכלכליים.
המצב מחייב ניתוח וחשיבה עמוקה ברמה הלאומית 

האסטרטגית וברמה המערכתית הבכירה.
אנו, מובילי העמותה, נשתדל להביא לחברי העמותה 
בחשיבה  מרכזיים  אנשים  באמצעות  מעניין  מידע 

ובעשייה בנושאים חשובים אלה.
נתחיל בכך במפגש הקרוב, אשר צפוי להיות מרתק, 
עם ראש אמ"ן  אלוף אביב כוכבי, שיתקיים במסגרת 

במת מב"ל )ראו פרטים במידעון זה(.
השונים  בארועים  להשתתף  ממחברינו  מצפה  אני 
לשאול שאלות, להביע עמדות ולעזור ביצירת מפגש 

מועיל עם המערכת הביטחונית הלאומית.
השנתי  הכנס  לקראת  הכנות  בשלבי  אנו  במקביל 

בסוף שנת 2013. נודיע על הפרטים כאשר יסוכמו.
מהיכרות  בתחושתי  אתכם  לשתף  לנכון  מוצא  אני 
שר  עתה,  הביטחון  מערכת  מובילי  כי  אישי,  וניסיון 
הינם  גנץ  בני  והרמטכ"ל  יעלון  בוגי  משה  הביטחון 
מהמבינים והתומכים בחשיבות מוסד המב"ל והצורך 

באיכות האנושית, המקצועית והאקדמית בו.
אני מאחל בשם כולנו לשר הביטחון החדש ולרמטכ"ל 
במים  הלאומי  הביטחון  ספינת  בהובלת  הצלחה 
לביטחון  למכללה  גם  נאחל  לה.  הנכונים  הסוערים 
לעבר  קדימה  שתנוע  ביידץ,  האלוף  בהובלת  לאומי  

יעדים חדשים החשובים לאיכותה.
עמכם  שתצרפו  והחברים  כולכם,  את  לפגוש  מצפה 

למפגשים הקרובים.

 שלכם,
אלוף מיל' איל בן ראובן )מפקד מב"ל בשנים 2004-2007(, 
יו"ר העמותה
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ה  ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ
עמיתי לעמותה,

לביטחון  המכללה  הקמת  על  החלטה  ישראל  ממשלת  קיבלה  ב-1962 
לאומי כמוסד ההכשרה העליון לבכירי קהילת הביטחון והממשל בישראל. 
בכך הצטרפה ישראל לשורת מדינות בעולם המקיימות מכללה לביטחון 
של  בעולו  הנושאים  בין  שילובי  ולמפגש  לפיתוח  מרכז  המהווה  לאומי, 
1963 נפתח מחזורה הראשון של המכללה.  הביטחון הלאומי. באוקטובר 
באוקטובר 2013, עם סיומו של מחזור מ' ימלא יובל לקיום המכללה. הכנס 
בסימן  יהיה   ,  2013 בנובמבר  יתקיים  אשר  הבוגרים,  עמותת  של  השנתי 
היובל. ככנס יובל הוא יוקדש הן לדיון בשינוי באתגרי הביטחון הלאומי לאורכו של היובל שחלף והן 
למפגש חברתי של בני 40 מחזורי המכללה. צוות ההיגוי לכנס כבר פועל במרץ )גבי נווה, צביקה 
פרליס,אריק דווידי וגדעון מור(.רעיונות וסיוע יתקבלו בשמחה על ידי הצוות-ניתן לפנות דרך אתר 

הבוגרים.
עד מועדו של כנס היובל בנובמבר 2013 יתקיימו שני מפגשי בוגרים - האחד, בימת בוגרים אשר 
תוקדש להשלכות התמורות בעולם הערבי על אזורינו ועלינו - מפגש בוגרים עם ראש אמ"ן האלוף, 
הזדרזו  אנא  נרשמתם  טרם  אם  להלן.  ראה   – הרשמה  וסדרי  האירוע  לגבי  פרטים  כוכבי.  אביב 

להשלים הרשמתכם!!!
ביוני 2013 תקיים העמותה בשיתוף עם מכללת כינרת, סופשבוע של למידה והנאה. האירוע אשר 
בצפון  וחברתיים  תרבותיים  ביטחוניים,  מפגשים  יכלול  הארץ,  בצפון  חמישי-למוצ"ש  בין  יתקיים 
יצירתו של שירות אזרחי בחוק  סוגיית הלמידה המרכזית תתייחס להשלכות  וסיורים(.  )הרצאות 
בישראל על השרות הצבאי, על שוק העבודה ועל קבוצות שונות בחברה הישראלית. סופהשבוע, 

בעלות מינמלית, יהיה פתוח לבוגרים ולבני/בנות זוגם- אנא עקבו אחר הפרסומים בנושא.

עפרה בן-ישי, רכזת העמותה )בוגרת מחזור כ"ח(

עפרה בן-ישי, 
רכזת העמותה 
)בוגרת מחזור כ"ח(

ם י י ו פ צ ם  י ע ו ר י א

הכנס הבינלאומי השנתי השישי
סביבה אסטרטגית משתנה 

קוראת לחשיבה יצירתית
 22-23 באפריל 2013ֿ, 
י"ב-י"ג באייר, תשע"ג

תרגום  ובאנגלית.  בעברית  יתנהל  הכנס 
ישיר  בשידור  יועבר  הכנס  במקום.  סימולטני 

 .www.inss.org.il :באתר האינטרנט
הסמוכים.  האוניברסיטה  בחניוני  החניה 

התוכנית נתונה לשינויים.
ביטחון  למחקרי  המכון  על-ידי  מאורגן  הכנס 
לאומי, רח' חיים לבנון 40, רמת אביב, תל אביב. 

טל' 03-6400400, פקס: 03-7447588.
יש לאשר השתתפות עד 12, באפריל 2013.

www.inss.org.il
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דבר העורך

חבריי היקרים, 
מידעון  עוד  יקרים,  חברים 
לעיונכם  מגיע  העמותה  של 
.זו  העצמאות  יום  לקראת 
קשר  לשמירת  נוספת  דרך 
לעדכון  בנוסף  הבוגרים.   בין 
עתידיים  אירועים  שלושה  על 
זה הזדמנות  רואים במידעון  2013 אנו  במהלך 
נוספת לחברים ליזום רעיונות, תגובות והערות. 
של  האינטרנט  אתר  גם  עומד  זו  לתכלית 

העמותה.
חשוב כי נהיה בקשר דו-סטרי ונקבל מחברינו 

מידע ורעיונות.

 שלכם,
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

מן האתר
www.amutatmabal.org.il

לכם  לספר  רוצה  אני  הפעם 
על ספר אליו התוודעתי בזכות 
שלנו.  האתר  כעורך  תפקידי 
של  שמו  תקווה'  של  'מזוודות 
כץ,  יורם  אותו  וכתב  הספר 
בוגר מחזור ט', מניסיונו האישי. 
על  יורם,  מספר  הזה  בספר 
בימים  הילדים,  חשוכי  ורעייתו  לבנוני  סוחר 

שלאחר מבצע של"ג. 
של  פעילותה  במסגרת  החל  ביניהם  המפגש 
בלבנון,  האזרחית  לאוכלוסייה  הסיוע  יחידת 
עסקית  בפעילות  ותמיכה  מסיוע  הפך  ולימים 
לסיפור אנושי מרגש, שיש בו גם כדי להעיד על 
מפגש מרתק בין תרבויות, ולשפוך מעט תקווה 

על חיינו באזור הזה. 
הפניות לפרטיו של ספר זה ולספרים של בוגרי 
חברינו  "מפרסומי  במדור  ראו  אחרים,  מב"ל 
הלאומי"  "הביטחון  בפרק  המצוי  )ובלוגיהם(" 

באתרנו.

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

במת בוגרים ואספה כללית
הזמנה לבימת בוגרים בנושא:

"התהפוכות בעולם הערבי והשפעתן על ביטחון ישראל 
בטווח הקרוב והרחוק"

הרצאה ומפגש עם ראש אמ"ן האלוף אביב כוכבי
המפגש יתקיים ב-6/5/2013

באודיטוריום אתר ההנצחה של חיל המודיעין
 : ם ו י ה ר  ד ס ל  ע

התכנסות לאסיפה כללית וארוחת ערב18:30-17:30

אסיפה כללית: אישור דוח הפעילות והתקציב ל-2012, 19:15-18:30
אישור הצעת התקציב ל-2013, דיווחים שוטפים

 פתיחת בימת הבוגרים על ידי אל"מ מיל', 19:15 -19:30
יוסי מורגנשטרן, סגן יו"ר העמותה

הרצאת ראש אמ"ן, האלוף אביב כוכבי20:30-19:30

שאלות  לאלוף אביב כוכבי21:00-20:30

סיום המפגש21:00

הזמנה זו הינה הזמנה זוגית עבור הבוגרים/ות ובני/ות זוגם #  החניה במגרשי החניה בכניסה לבסיס מב"ל 

או/ו בחניית 8200 #  הזמנה זו  מהווה אישור כניסה לאתר ההנצחה של חיל המודיעין # בעת הכניסה 

לאירוע ייגבו דמי החברות לעמותה לשנת 2013 מקרב בוגרים/ות שטרם שילמו # סדר יום לאספה כללית 

ומסמכי האספה מפורסמים באתר העמותה.

הרשמה לכנס יש לבצע באמצעות טופס הרשמה המוצב באתר העמותה אליו ניתן להגיע ע"י 
הקשה על הידיעה בנושא זה שבעמוד הבית של אתר העמותה או באמצעות הקישור שלהלן:

www.amutatmabal.org.il/?CategoryID=252&ArticleID=269

  חג עצמאות מבורך
לבוגרים ולעם ישראל

ם י י ו פ צ ם  י ע ו ר י א

כנס חצי יובל באוניברסיטת חיפה
21 במאי 2013  

ב-21/5 יקיים המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה בראשותו של דר׳ דן שיפטן

יום עיון לרגל 25 שנות הכשרה של מב״ל
בוגרי העמותה מוזמנים לקחת חלק באירוע שיתקיים באוניברסיטת חיפה.

פרטים יופיעו בהמשך בפרסומי אוניברסיטת חיפה ובאתר הבוגרים של העמותה.

מידעון עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי 2גיליון 6, אייר תשע"ג, אפריל 2013

mailto:amutatmabal@gmail.com
mailto:amutatmabal%40gmail.com?subject=
http://www.amutatmabal.org.il
www.amutatmabal.org.il 
www.amutatmabal.org.il 
www.amutatmabal.org.il/?CategoryID=252&ArticleID=269 
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המכללה לביטחון לאומי לנוער
בינואר התארחו תלמידי מגמת הביטחון הלאומי לנוער  במב"ל ליום עיון מוצלח ביותר. שמעו הרצאות בנושא "האם יש 
אביב ערבי בסוריה" מפי ד"ר רדא מנצור והרצאה נוספת בנושא הפשיעה במדינת ישראל מפי  מדריכת מב"ל נציגת שב"ס. 

בסוף כל הרצאה נערך דיון עם התלמידים.  
: האם  בהמשך חולקו לקבוצות שבהן חוו דילמות שונות כמו 
ומתי מותר לתקוף מטרות  ונותחו לקחים ממבצע עמוד ענן".  "

יום זה היה מעניין ופורה מאוד.
השונים  הספר  בבתי  לקבוצות  והגיע  התנדב   - דווידי   אריק 
שבהן מתקיימת פעילות  והירצה  לתלמידים על "בעית המים 
התייחסות  גם  כללה  השיחה     ." התיכון  ובמזרח  בישראל 
לבעיות נוספות  שתלמידים מוטרדים בגינם כמו הדילמה האם 

כן/לא להפציץ באיראן ..
0 0 0

, חבר הנהלת עמותת מב"ל,  דן  אני מבקשת להודות לאלכס 
על ארגון הביקור בפלמחים. מצוות המבלל וממני הרבה תודה 
על העשייה החינוכית שלכם. הביקור אתמול היה מעניין עבור 

התלמידים וחשוב.
קרב.  מסוק  לא  גם  ואולי  מקרוב  מל"טים  יראו  לא  מרביתם 

פגשנו שני טייסים שהסבירו,
פירטו , שיתפו והיו מאוד מאירי פנים.

הביקור אתמול סגר מעין מעגל שקשור גם ביום העיון ברחובות שבו בקרנו במפעלי התעשייה האווירית , וגם ביום העיון שארגן גדעון מור ממב"ל שבו עלו בין 
היתר דילמות מוסריות שגם לגביהם הסבירו הטייסים.

אורנה נחמיאס, מרכזת המכללה לביטחון לאומי לנוער

ל " ב מ ב ה  ש ע נ ה מ

 

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

 
  

מתנדבים למערך הגנת העורף
 בעקבות השינויים הארגוניים בשנים האחרונות במשרד להגנת העורף

וצר ביחידת המילואים מחסור בקצינים בכל הדרגות כולל נגדים לאיוש התפקידים.
גמלאי צה"ל מתאימים מאד למשימות אלה ומוזמנים להתנדב למערך המילואים בהתאם לנוהלי הצבא.

התפקידים להם נדרשים אנשי מילואים במשרד להגנת העורף:
 ניהול ושליטה בחדרי המצב # תיאום ותכלול המערכות האזרחיות והצבאיות # ביקורות והדרכות מקצועיות בתחומים שונים

 # קציני קישור לגופי חירום: המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל, צה"ל ועוד # מסבירנים ברמה הלאומית 
# צוות סיוע בינ"ל דוברי שפות, צוותי תכנון.

 המעוניינים מוזמנים לפנות ישירות לקבלת מידע וטיפול בתהליך ההתנדבות לצה"ל
אל יהודה פרי, המשרד להגנת העורף טל' 050-6291796

Yehuda Peri@mod.gov.il - או בדוא"ל

amutatmabal@gmail.com :בכל שאלה, הצעה או בירור אתם מוזמנים לפנות לרכזת העמותה , עפרה בן ישי, בדוא"ל

מינויים של בוגרי מב"ל 
חיים בלומנבלט )בוגר מחזור כ"ח( מונה ראש המטה של שר הביטחון  #

אלוף אייל זמיר )בוגר מחזור ל"ג( נתמנה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה  #

אל"ם מיל' מוטי יוגב )בוגר מחזור י"ט( - חבר הכנסת ה-19 מטעם מפלגת הבית היהודי  #
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CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

תפיסת הביטחון של ישראל
מאת יצחק בן-ישראל

הוצאת מודן / האוניברסיטה המשודרת 2013

סדרת ההרצאות של אלוף במיל' פרופ' יצחק בן ישראל בגלי צה"ל במסגרת האוניברסיטה המשודרת יצאה בימים 
אלה בספר המאפשר לנו להכיר מקרוב את הגישות השונות לתפיסת הביטחון הישראלית מז'בוטינסקי  ובן גוריון 
– המסמך   )!! 60 שנה  )לפני   1953 גוריון מאוקטובר  ימינו. כך אנו מתוודעים בספר לסקירת הביטחון של בן  ועד 
כפי   , ישראל  ביטחון  של  המרכזיים  הנושאים  את  ומוסמכת  מאושרת  בגרסה  הכתב  על  המעלה  היחיד  המקיף 

שאושרו אז על ידי הממשלה.
, מה שהפך עם השנים למובן מאליו לרוב העוסקים בביטחון המדינה, כי המענה לאיום  במסמך זה אנו למדים 
לא יהיה לעולם התשובה בכמות כח האדם ובכמות הנשק. כבר אז קבע בן גוריון כי עקרון האיכות פירושו הגברה 

מקסימלית של כוח המחץ העיקרי שלנו – חיל האוויר.
נדונים בספר בהרחבה נושאים כמו סוגיית העורף, הפרויקט בדימונה, הברית עם ארה"ב, שינוי תפיסת הביטחון 

מעימות עם מדינות לעימות עם ארגונים, איום הטילים ושדה הקרב העתידי.
"בכל דיון בפורום בטחוני בכיר שמונים אחוז מהדיון מתנהל סביב שאלת ההרתעה, ומאידך ברור כי ישראל אינה 
יכולה באמת לנצח את אויביה לאורך זמן. מלחמות הן בעצם סיבובים של אלימות במלחמה ארוכה", כך מתאר בן 

ישראל את המציאות הביטחונית שלנו בעשורים האחרונים.
העשייה  את  ולהבין  בעברו  מעורב  שהיה  רבות  פעולות  של  רציונל  לעצמו  להסביר  שרוצה  ומי  ישראל  בטחון  את  ששרת  מי  לכל  עומק  ומעניק  חשוב  הספר 

האסטרטגית בימינו.
אפרים לפיד

נזכור את חברינו, בוגרי מב"ל שהלכו לעולמם לאחרונה:
חיים בן-עמי )בוגר מחזור י"ג(

רא"ל אמנון ליפקין-שחק )בוגר מחזור ט(
אל"מ נמרוד זהר )בוגר מחזור כ"ג( לזכרם

א ר ו ק ל  " ב מ

ת ו י ב ב ל ת  ו כ ר ב

# ליגאל שפי )מחזור י"ב( על קבלת תואר פרופסור חבר במכללת תל חי.
# לאבי חדד )מחזור כ"ח( עם מינויו לשגריר ישראל בקוסטה ריקה.

# ליעקב )ג'קי( אבן )לשעבר מפקד מב"ל( על 
הזכייה בפרס מולדובן של המרכז האוניברסיטאי 
אריאל על ספרם של אבן ומעוז "בנקודת הכובד".

הספר  של  העיקרי  "המסר  כי  ציינו  הפרס  שופטי 
הוא הצורך בתעוזה להשגת הכרעה בשדה הקרב. 
המחברים מראים כי קצין ומפקד אינו רק המנהל 
של יחידה או זירה מוגבלת אלא שתפקידו לראות 
פעולתו  את  ולהתאים  בכללותה  המערכה  את 

והתעוזה המבצעית של כוחותיו לצרכים אלה. 
הקרב  בשדה  קריטי  אלמנט  מהווה  האדם  רוח 
אשר  עדיפים  אוייב  כוחות  מול  יעדים  ובהשגת 

במחשבה צלולה נראים בלתי אפשריים."
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