
 עיקרי קורות חיים )מקצועי( -לוטה 

                        (c.v.17) 

 הרצל שפיר

 עיקרי תולדות חיים
                                                               ---------------------  

 השכלה .1

 ( . 59-60קמברלי , אנגליה  ) -   STAFF COLLEGE*   בוגר  

 (.66-67*   בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, בכלכלה וגיאוגרפיה,  )            

 (.78/79, קליפורניה ) STANFORDאוניברסיטה   -*   תכנית מיוחדת             

 

 תפקידים עיקריים –צה"ל  .2
 מ"מ(-הגדוד השלישי )טור' –*  מלחמת העצמאות, פלמ"ח 

 *   מפקד פל' חי"ר / סיור / טנקים           *  ראש מטה פיקוד המרכז                     

 פיקוד דרום                          *   מפקד אוגדת שריון )מיל( *   קמב"צ

  (      *  עוזר ראש מטכ"ל/אג"ם52*   מפקד גדוד  טנקים )הקמת גד' 

 חיילי              *  ראש מטכ"ל / אכ"א-*   מפקד קורס מ"פים רב

 פיקוד הדרום*   מפקד ביה"ס לשריון                         *  אלוף             

 מ"מ הרמטכ"ל. –*  ראש מטכ"ל/אג"מ                     7 –*   מפקד חטיבת שריון 

 *   סגן מפקד גייסות השריון                              

                                               

 

 תפקידים מיוחדים.  3      
 .  ראש משלחת ישראל לשיחות הפסקת האש והערכות  מחדש עם מצרים ועם סוריה  א             

 (. ,  עדין תקף 74מיוני  –הכיפורים  )ההסכם עם סוריה  -בג'נבה לאחר מלחמת יום                 

 הביניים בין -( , הכנה וביצוע הסכם75ב.  ראש משלחת ישראל לוועידת ג'נבה )ספטמבר              

                                          מצרים וישראל.                  

 ג.  ר' משלחת משהב"ט/צה"ל  להכנת והצגת התכניות הרב שנתיות )תר"ש( לשיקום ,               

 -(  ו79-75הכיפורים , תר"ש"אתגר" )-חימוש וארגון צה"ל לאחר מלחמת יום                 

 ( , בפני  מזכיר ההגנה האמריקאי  והפנטגון, עם שרהב"ט  ש.פרס. 84-80"מטמון" )                 

   –בגין, שר הביטחון  –ד.  חבר משלחת ישראל )כאלוף פיקוד הדרום( , עם רוה"מ  

 לשיחות השלום הראשונות עם נשיא מצרים סאדאת   -ש.דיין,  -ע.ויצמן, ושר החוץ       

 (.77מצרים, )   –וממשלתו, באיסמעיליה       

 אלף   400 -ה.  ראש צוות ההיגוי, מטעם שר האוצר , לפרויקט "קדמת נגב" )יישוב כ 

 (.  91עולים בנגב(. הוצג ואושר עקרונית ע"י ממשלת ישראל )      

 (.                        92-3ו.  ראש הצוות להכנת תכנית היסוד :  ארגון ותפעול מערך העורף במדינה )  

 התכנית שהוכנה בוצעה בפועל ע"י הקמת פיקוד העורף.      

 

 -שנתית הראשונה של משטרת-תכנן את התכנית הרב   -שימש מפכ"ל משטרת ישראל.  4    

 (.1980". התכנית הוצגה ואושרה ע"י הממשלה, )"תירוש -ישראל          

 

 ניהול פורומים .5

 : המרכז לחיזוי  טכנולוגי –*   במסגרת אוניברסיטה ת"א 
 (.87/88ביטחונית ) –**  ראש פורום לחשיבה אסטרטגית     

 (.86/89**  ראש מועדון תעשיות וטכנולוגיות  ביטחוניות )     

 *  הכנת פרויקטים שונים, במסגרת המרכז לחיזוי טכנולוגי, עבור משהב"ט/צה"ל.



 

 ( 1995-1982תפקידים וניהול פרויקטים  )במהלך השנים:  .6
 חב' רפא"ל. –ייעוץ אסטרטגי למו"פ  .א

 גוריון, לוד(.-מנכ"ל חב' רמת"ם  )בשדה תעופה בן .ב

 )עבור צה"ל(.  המודיעין בשדה הקרב  -ניהול עבודה  .ג

 , בדרג הפרוס, בצה"ל. המערך הלוגיסטי)כולל סדנת חשיבה(    -ניהול עבודה  .ד

)כולל סדנת חשיבה , בהשתתפות רוה"מ ושרהב"ט(  שדה הקרב היבשתי  –ניהול פרויקט  .ה

 .(86/7חימוש מונחה מדויק )צה"ל/משהב"ט.  -העתידי  ותפקידי  החמ"מ

 אסטרטגי  במכללה לביטחון לאומי.  –מרצה ומנחה אקדמאי  .ו

 : ניצול מיטבי של כוח האדם בצה"ל ראש הצוות להכנת תכנית יסוד .ז

 הלאומי, החוק "השירות לכל", וקיצור  -)כולל התכנית להנהגת השירות      

 (.94-93שירות החובה בצה"ל(.  )     

 ' פרטית(., חב 2007 - 1983יו"ר חב' שפאור בע"מ )ט.  

      

 (2017-1996תפקידים וניהול פרויקטים , מאמרים )במהלך השנים:   .7
 .א.  ייעוץ לשרי ביטחון הפנים         
 הישוב /    -, חב' פ.י.ב.י.  אחזקות; כמיפל ; הכשרת-ב.  דירקטור , בין השאר )בעבר(          

  ביטוח ;  חב' שטאנג ובניו.              
  בחינת העברת תחום העורף לאחריות המשרד לביטחון הפנים.   -ג.  ניהול עבודה        
 אסטרטגי במכללה לביטחון לאומי. –ד.  מרצה ומנחה אקדמאי         
 חירום -" )בחינה וניתוח מערך המשק לשעת2000 –ה.  ביצוע פרויקט  "מל"ח         

 ב"ט ומטה מל"ח ארצי(.והתאמתו לשנות האלפיים.  עבור משה              
 ( , להכנת הערכת המצב01-02ו.  חבר בצוות ההיגוי , במועצה לביטחון לאומי )        

 .  הכין פרק "הערכות העורף" במסגרת   2002הלאומית הראשונה , לשנת              

    שרון, החליט לא להציג ההערכה זו בממשלה.–)רוה"מ  הערכת המצב הלאומית             
 בתחום ההערכות לשעת חירום, ועבודת המטה  בחברה      לחברת החשמלז.  יועץ          

 הכנת עבודה: משמעות שינוי מבני והפרטה בחח"י מבחינת הערכות  ; (03-02)             

 עבור משהב"ט/מל"ח  )המשק לשע"ח( ומנכ"ל חב' החשמל;  (,04-5)לשע"ח              

 ח.  הכנת תחקיר על מלחמת לבנון השנייה , השפעות : ההכנות , השינוי הארגוני , שיטת                

 (. 06דצמ'  -ההפעלה , תרומת המטכ"ל/הרמטכ"ל למלחמה )עבור צה"ל                     

 ( 06-05לבנון/רמה"ג ) –הכנת תרחיש  מלחמה בצפון והמענה לו –חב' החשמל  ט.                

 (. 07-8תרחיש ייחוס ענפי לשע"ח והמענה לו )  -                                     

 (.09-08הכנת תרחיש ייחוס ענפי  למלחמה והמענה לו )   -                     

 (.  05-07מטה )-:   מבנה וארגון ; הוראות מקצועיות ;עבודת  יועץ ארגוני לחב' קצא"א  י.               

 יו"ר ועדה ציבורית לבחינת הערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח    יא.               

 . 07)מטעם השר להגנת הסביבה . דגש על מפרץ חיפה (. העבודה הוגשה אוג'                      

 -(, עדכון העבודה  09האיום הגרעיני על ישראל ) -אירן   יב.  הכנת עבודה :

      (2010-2011  ,2013-5.) 

 (. 2012קביעה ויישום" ) –יג.  "השירות לכול 

 האתגרים  לישראל  בטווח הזמן  הקצר והארוך , כלפי   –יד.  "נקום ונפעל" 

 (.13ינואר  –חוץ ופנים )הוכן לקראת הבחירות        

                  .  הספר לפני הפצה(2017)מבט שונה "   -לחמת יוהכ"פ  טו.  ספר "מ

 (.15נעשה דברים נכון  )מרץ  –טז.  "בוא נשתגע" 

החומר כולל מעל אלף דפים. יקבלו ביטוי באתר שיוקם )של הרצל שפיר"  -טח.  "אסופה 

 (.באינטרנט

 (.2017טי.   אמוניה )



 47255 , רמה"ש 7רח' התאנה  – הרצל שפיר

 03 – 5400021; פקס:   03 -5495102טל':

shapor@zahav.net.il 

 

 

 

 מאמרים –עבודות  –תחקירים 

 (.C.V-)שאינם מפורטים ב

 

 

 (56מערכת "קדש" ) •

 אוגדת הפלדה –הימים" -מלחמת "ששת •

 מלחמת יוהכ"פ –מערך אכ"א  •

 לאחר מלחמת יוהכ"פ -פעילות המטכ"ל •

 תמונת מצב –לבנון  •

 החמאס וישראל –הפלשתינאים  •

 כיצד יפעל צה"ל )תגובה( –מקרה הכול  •

 מבנה יחידות ועוצבות צה"ל •

 התמרון •

............................................................. 

 

 כללי –ביטחון לאומי  •

 מדיניות הביטחון הלאומי •

 הביטחוןתורת  •

 השירות הלאומי •

 ג(-לאומי )חלקים א-ששים שנות ביטחון •

 ארגון וניהול עבודת מטה בגוף היררכי •

       ............................................................ 

 

 העברת פקע"ר למשרד בט"פ •

 הערכות ארגון הכבאות לאירועי חמ"ס •

 רחבתמערך העורף , סיקרה מו –( 02כנס הרצליה ) •

 ארגון ועמ"ט. –רח"ל )רשות חירום לאומית( •

........................................................................... 

 

 פח"ע( –שיגור  –ייצור  –חמ"ס )שינוע  –הברום  •

 start-upייעוץ לחברות  •

 השתלמות עמ"ט, ייעוץ ארגוני ונוהלים. –קצא"א  •

 Emergency Management (05)י : השתלמות למשרד הפנים הרומנ •

............................................................................................ 

----------------------------------------------------------------- 
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mailto:shapor@zahav.net.i


 


