
  אנו ממליצים למפקדת הפו"ם:
הסמינר בישראל היה פעילות לימודית יוצאת מהכלל להערכת תפקיד לימוד היסטוריה   .1

 יישומית מורחבת ולפיתוח פרספקטיבה כוללת על צה"ל ותרבותו האסטרטגית.

 הסמינר תמך במילוי שלושת היעדים של תכנית המפגשים הבינלאומית של פו"ם. .2

-מזרח וצפון אסיה על-הסמינר בישראל לכלל הצבא ולמפגשים בדרוםמומלץ לאמץ את מודל  .3

 מנת להשיג יעדי התכנית הבינלאומית שלו. במטרה:

לשלב את התועלות ההדרכתיות והארגוניות הנובעות מהסמינר בישראל ולהמליץ עליו   .א

 כעל המודל לפיתוח אלטרנטיבות לתכנית הבינלאומית הנוכחית.

. ישראל נבחרה 2015מסיים של תכנית אמנות המלחמה הסמינר בישראל היה הרכיב ה  .ב

כיעד ללימוד כתוצאה מביקר בצבא אוסטרליה  של תא"ל מיל' גדעון אבוידור כתמיכה 

לניתוח אירוע מלחמת יום הכיפורים בקורס אמנות המלחמה. תא"ל אבידור, כראש מכון 

סמינר נערך לאחר "חץ" , מלכ"ר, העביר הזמנה לפרופ' מרסטון לערוך סמינר בישראל. ה

תאומים מנהליים בתכנית משותפת בין אוניברסיטת קנברה ומכון "חץ". בנוסף לחמשת 

חניכי קורס אמנות המלחמה האוסטרלים הצטרפו לסמינר ארבעה חניכים של קורס כזה 

 מצבא ארה"ב.

ימים נערך בישראל סמינר היסטוריה יישומית שכלל שילוב של דיונים בכיתת  10במהלך   .ג

ידי  ותיקי השירות בצה"ל. הנושאים הבאים -עם דיונים וסיורי שטח המובלים על לימוד

 נלמדו:

 המצור על ירושלים  )1

 המצור על מצדה )2

 מלחמת העצמאות )3

 מלחמת יום הכיפורים )4

 מלחמת שלום הגליל )5

 מלחמת לבנון השנייה )6

  נושאים עיקריים .4

נתן לחניכים  פיתוח מקצועי.  כנקודת השיא של קורס אמנות המלחמה הסמינר בישראל  .א

הזדמנות לפיתוח הבנה עמוקה יותר של צה"ל והאסטרטגיה שלו, מעבר למה שניתן 

להשיג בחדרי לימוד. עקרונות של יחסים בין מלחמה ומדינה, תפקיד הצבא בפיתוח 

  -אסטרטגיה רבתי ודרך הלחימה הישראלית הוצגו כאשר ותיקי צה"ל מכל המלחמות מ

ח המבצעים הטקטיים. בחינת המפגש מול תכני קורס הוצגו לעתים גם בשט 1948ואילך

פו"ם האוסטרלי כמו היעדים המדיניים, פיקוד ומנהיגות וסביבה גיאוגרפית ומבצעית, 

אפשרה למשתתפים לפתח הערכה מפורטת יותר על תפקיד היסטוריה יישומית לאנשי 

 צבא והשפעת ההיסטוריה על תרבותו של צה"ל.

ית הוגברה עם שילוב חניכי אמנות המלחמה מארה"ב. סביבת הלמידה הבלתי פורמאל  .ב

איכות הויכוח ההיסטורי הועשרה מאחר והם למדו את הסכסוכים במערכת ההדרכה האמריקנית, 

המציגה פרספקטיבה שונה, וגם על בסיס תפקידיהם הנוכחיים בצבא ארה"ב. תפקידים אלה כוללים 

ה"ב, בכוח הגלובלי של חיל האוויר תפקידי מטה בחטיבה ממוכנת, במטות המשולבים של אר

 האמריקני ובפיקוד הסייבר.

עריכת היום הראשון בפו"ם של צה"ל הציג פאנל ושיחות עם חמישה חניכים ישראליים   .ג

 והקנה הזדמנות ללמוד על התפקיד של היסטוריה יישומית בתכנית הלימודים בצה"ל.

נתמכו יעדי התכנית ללא כוונה תחילה, ולאור התועלת הרבה של הסמינר בישראל   .ד

 הבינלאומית של פו"ם אוסטרליה כלהלן:

בנוסף להיותה פעילות לימודית מקצועית יוצאת מן הכלל   -למידה בנושאי קורס פו"ם הכללי  )1

 לחניכי קורס אמנות המלחמה תכנית הסמינר בישראל התייחסה ישירות לתכנית קורס הפו"ם

האוסטרלי, עקרונות רחבים נידונו כמעט בכל פרק של הסמינר במיוחד מודלים של אסטרטגיה 

 ומערכה. 



הרמה הגבוהה בה שני יעדים אלה הושגו  -יחסים מוסדיים ובניית רשתיות בין סטודנטים  )2

 מיוחסת לאופן הבלתי פורמאלי של הסמינר ולרמת של הלמידה של האוסטרלים והאמריקנים.

המשך היחסים עם מכון "חץ" מבטיח רווחים משמעותיים רבים לצבא אוסטרליה  -מכון "חץ"  )3

כאשר מטרת העבודה היא רכישת תובנות מהיסטוריה יישומית בהתחשב בבעיות הנוכחיות של 

ישראל דרך העיניים של קצינים ותיקים מצה"ל. הצלחת הסמינר בישראל חייבת רבות למאמצים של 

כון "חץ" בשילובם של קצינים ותיקים של צה"ל שהעמידו את עצמם תא"ל גדעון אבידור וצוות מ

 לרשות הסמינר וליוו את החניכים בשטחי רמת הגולן לטרון וירושלים.

צרוף חניכים מצבא ארה"ב נתן לחניכים האוסטרליים הזדמנות להרחיב את   -צבא ארה"ב  )4

ם שבאו להשלים את רשת הקשרים המקצועיים שלהם. צרוף החניכים האמריקאים בוגרי פו"

המחקר שלהם לצורך הגשת תזה, הקנה לסטודנטים האוסטרלים רווח נוסף של עבודה בנושאי 

 תזות אחרות ואתגרים בביצוע מחקר.

קשרים מוסדיים נבנו באיכות מאד גבוהה בין פו"ם אוסטרליה ופו"ם צה"ל תודות   -פו"ם צה"ל  )5

יש לציין שאחת מחברי הסגל האקדמי של  למפגש קצר בן שעה שנערך ביום הראשון של הסמינר.

פו"ם צה"ל דר' ענת שטרן, לקחה חלק במרבית הפגישות ביום זה ועקבה אחר השיחות עם 

 החניכים האוסטרליים.

לתשומת לב שהשאלות שהועלו במסמך שבסימוכין ב' בהקשר לערך הלימודי  -הזדמנויות עתידיות  )6

כן הקצר וחוסר ההקשר עם תוצאות למידה בעלות של  ביקורים של מכללות זרות במיוחד לאור מש

ערך, הרי שהצלחת ביצוע הסמינר בישראל נותנת לצבא אוסטרליה אלטרנטיבה למפגשים 

הבינלאומיים. הרווח מלימוד שדות קרב ומערכות עם צה"ל בתחומי עניין קרובים ורחוקים, יחד עם 

בל גם מציע במקביל תמיכה להשגת  שילוב לוחמים מצבאות זרים מקנה גם ערך וניסיון לימודי א

 יעדים כלליים של הצבא האוסטרלי וידע מוסדי.

גינאה, דרום קוריאה, -הפו"ם האוסטרלי הוביל בעבר מפגשי לימוד במקומות כמו פפואה ניו )7

אוקינאווה, איי שלמה, מלזיה וויטנאם. צריך להעלות את תדמית הפו"ם כמחנך למפקדים 

אתגרי הביטחון האוסטרליים בעתיד. לתשומת לב, הסיור החושבים יצירתיים בהערכות ל

גינאה רצוי שישלב את המצב הנוכחי ונושאי האסטרטגיה ההיסטורית -המתוכנן לפפואה ניו

בהנחה שזו הסביבה האסטרטגית האוסטרלית וחלק חשוב במדיניות החוץ והביטחון 

ון והדרג האזרחי האוסטרלית. במקביל נדרש לחזק את הידע הקיבוצי של מנהיגי הביטח

העתידים בהקשר לתפקיד האדם והגיאוגרפיה הפיזית בעיצוב שלושת המרכיבים של מדינה: 

 הממשל, האנשים והצבא.

. בהקשר זה סמינר יכול להיראות כהשקעה בהעמקת הערכת המצב של הצבא האוסטרלי  .5

בינלאומיים, באזור. יש בו פוטנציאל למתן דיווידנדים הרבה מעבר לכוונת הפו"ם בסיורים ה

בהתחשב בכך שחניכים בפו"ם בעתיד יהיו מעורבים בתכנון  ואולי גם בביצוע סיוע צבאי 

כך שלא  2018 -גינאה מיועדת לארח מפגש אזורי ב-אוסטרלי, בדומה לאירוע שפפואה ניו

רק הפו"ם ייהנה מייצור חניכים המסוגלים לחשיבה ביקורתית ולניתוח נושאים מבסיס מוצק 

ומיות, האזוריות והגלובליות, פו"ם הוא המתאים ביותר במסגרת הצבא לערוך ברמות הלא

  את המודל הייחודי הזה של הסמינרים הבינלאומיים. 

  משמעויות
  משמעויות מהדו"ח הזה הן:

נוכחנו כי הסמינר בישראל היה פעילות מלמדת יוצא מהכלל להערכת תפקיד   .ה

יבה כוללת של צה"ל ותרבותו ההיסטוריה היישומית ורחב יותר, בפיתוח פרספקט

 האסטרטגית. 

נוכחנו כי הסמינר בישראל תמך במילוי שלושת היעדים של הסמינרים הבינלאומיים   .ו

 של פו"ם.

מזרח אסיה ובצפון אסיה -יש לשקול לאמץ את המודל הישראלי למפגשים בדרום  .ז

כדי להשיג את יעדי הפו"ם ולהרחיב את יעדי הסמינרים הבינלאומיים של הצבא 

 אוסטרלי. ה


