
ברוכים הבאים,

ובין  "חץ"  מכון  בין  המתקיימים  הפעולה  שיתופי  במסגרת 
ה-Association of the US Army – AUSA, אנו עורכים יום עיון 

ושמחים לארח אתכם בו.

תוכנית יום העיון

08:30-08:00 – התכנסות 

08:45-08:30 – פתיחת יום העיון – תא"ל במיל' גדעון אבידור

09:00-08:45 – מל"מ ופעילותו - תא"ל יוסי קופרווסר 

09:30-09:00 – הצגת נקודת המבט האמריקאית – לט. גנרל גאי 
סוון וצוותו

09:45-09:30 – שאלות ותשובות

אלוף   – התיכון  המזרח  על  מבט  נקודת  הצגת   –  10:15-09:45
במיל' עמוס גלעד

10:30-10:15 – שאלות ותשובות

10:45-10:30 – הפסקה

11:15-10:45 – הלחימה בפיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים – 
תא"ל במיל' דני אשר

11:30-11:55 – שאלות ותשובות

12:00-11:30 – הפלשתינאים בעזה – תא"ל במיל' שלום הררי

12:15-12:00 – שאלות ותשובות

12:15 – סיום

הדרך אל ראש ההר קלה יותר לאלה המתייעצים
 עם היורדים ממנה

מכון חץ הינו מוקד ללימוד ולחשיבה המבוססת על נסיון וידע להעשרה 
ולסיוע של מעצבי תורת לחימה ומקבלי החלטות בצה"ל – בצד וביחד 

עם המערכות הצבאיות.

מכון "חץ"  לחשיבה צבאית מתקדמת, רחוב הדס 30, יבנה, 8151192  
   info@iamti.com :טל': 08-9437871,  פקס: 08-9421079,  דוא"ל

www.iamti.com :אתר



ליד המערכת הצבאית מוסדות חקר  קיימים  רבות בעולם  במדינות 
ולימוד בתחומי צבא וביטחון המלווים ותומכים את מקבלי ההחלטות 
ראיה  מתוך  טכנולוגיים,  לא  לחימה  תורת  נושאי  ולימוד  בניתוח 

משוחררת מלחצי היום-יום ומהירארכיה צבאית.

וחקר רמות  ומכוני מחקר רבים בלימוד  בישראל, עוסקות אקדמיות 
הביטחון הלאומי ותפישת הביטחון, אך אין שום גורם מחוץ למערכת 
לובשת המדים, הלומד ומנתח תורות לחימה או העוסק בשימור הידע 

והניסיון ושילובו בחשיבה הנוכחית ולקראת העתיד.

מכון "חץ"  הוקם על-ידי ותיקי השירות בצה"ל כשרות לצה"ל, ללא 
עצמנו  על  לקחנו  הזה,  הפער  את  במעט  לכסות  כדי  רווח,  מטרות 

לקדם את העניין באמצעות עשייה והוכחת התועלת והיכולת.

משותפת  בעבודה  שנים,  רב  ונסיון  ידע  צה"ל  לרשות  מעמידים  אנו 
עם גורמי התו"ל של צה"ל, להעשרת והעמקת הדיון בתורת הלחימה 
הנוכחית, לתת פרספקטיבה עתירת נסיון למקבלי ההחלטות, ולעודד 
ומנהיגי  למפקדי  כעזר  ויצירתית  ביקורתית  בחשיבה  וחקר  חשיבה 

העתיד של צה"ל.

מטרות המכון
לסייע לצה"ל במידע ובידע בכל תחום שצה"ל מעוניין בו 	 
להוות מקום ומקור לפיתוח ולהצגת חשיבה צבאית יצירתית 	 

דרך הפעולה
המכון מחזיק סגל מצומצם לצרכי מחקר וארגון, ומפעיל מומחי 	 

תוכן וצוותי מחקר אד-הוק ממוקדים לנושא מחקרי. 
בכל נושא מחקרי פועלים זה בצד זה מומחי התוכן בעלי הניסיון 	 

עתיר השנים יחד עם מומחי תוכן של גופי התו"ל של צה"ל. 
המכון פועל באמצעות צותי חקר, פרסומים באינטרנט ובדפוס, 	 

מפגשים בין אישיים, ימי עיון, כנסים, סמינרים ויוצא באלה.
ידע בארץ 	  ומחזק קשרי חילופי מידע עם מוקדי  המכון מעודד 

ובחו"ל.

החזון

יעודד חשיבה ביקורתית ורחבת אופקים על-מנת לסייע בידי מפקדים 
על  השענות  תוך  שלהם,  הידע  סביבת  את  להעשיר  ובעתיד  בהווה 
מיטב הנסיון והמחשבה הצבאית הקיימת והמתפתחת בארץ ובעולם.

החשיבה  בתחומי  עניין  לבעלי  וכאולפנה  כמעבדה  משמש  המכון 
הצבאית להרחבת גבולות הדיון, ולהעמקתו.



מקימי המכון והנהלתו
תא"ל במיל' גדעון אבידור, יו"ר 

אלוף במיל' עמנואל סקל
אלוף במיל' זאב אלמוג 

תא"ל במיל' פרופ' ערן דולב 
תא"ל במיל' אברהם בר-דוד 

תא"ל במיל' אורי אגמון
אל"מ במיל' יוסי לנגוצקי

תחומי התמקדות
* תו"ל בסיסי               * תו"ל תחומי               * תו"ל משולב

שותפים בעשייה
* אמ"ץ / תוה"ד            * ז"י / תוה"ד         * אט"ל            * מרכז דדו
 TRADOC (US Army) *      AUSA (USA) *      AOW (Australia) * 

                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DCDC (UK) *

שלושה תחומי פעילות

	 חקר ותמיכה בשילוב עם צה"ל
	 תוה"ד

	 אג"ת אסטרטגי
	 ז"י – תוה"ד

	 אט"ל

	 סמינרים
	 קורס אומנות המלחמה – אוסטרליה

	 חטיבה 38 בריטית
AUSA 	

	 פרסומים
	 תרגום והפצת ספרי מפקדים – 5
	 ירחון )שנה שישית( – 77 גיליונות

	 ספרי עיון – לחימה בעידן המידע – כרך א' יצא בפסח, כרך ב'
צפוי לקראת ראש השנה, כרך ג' בעבודה.

לעיונכם, קורות החיים של צוות AUSA שמשתתף ביום העיון



לט. גנרל גאי סוון 
 סגן נשיא AUSA – הדרכה

כיום  משמש  סוון  גאי  גנרל  לט. 
יותר  במשך   .AUSA נשיא  כסגן 
פיקד  הוא  שירות  שנות  מ-35 
בכל רמה של הצבא. כקצין שריון, 
כוללים  גנרל  ברמת  תפקידיו 
פיקוד על עוצבה 5 בפיקוד הצפון בוושינגטון במפקדת הבירה, 
7 באירופה, ראש מטה  פיקוד על פיקוד האימונים של עוצבה 
לשחרור  במבצע  בעירק  הבינלאומי  הכוח  של  מבצעים  וראש 
עיראק, ראש המבצעים  של פיקוד הצפון וראש יחידת הקישור 

לחקיקה של הצבא.

 ,11 שריון  רג'ימנט  מפקד  כללו:  האחרים  העיקריים  תפקידיו 
המשולבים,  במטות  ומדיניות  לאסטרטגיה  המנהל  סגן  עוזר 
וסגן קצין המבצעים של דיביזיית שריון 1 במבצעי מגן המדבר 

וסופת מדבר.

הוסמך כקצין מווסט פוינט ב-1976. יש לו תואר שני בלימודים 
צבאיים מביה"ס ללימודים צבאיים מתקדמים ומלימודי ביטחון 
לביטחון  במוסד  חבר  היה  ג'ורג'טאון.  מאוניברסיטת  לאומי 

לאומי בביה"ס ג'והן קנדי ובביה"ס לממשל בהרווארד.

אספן  במוסד  בינלאומיים  ליחסים  במועצה  חבר  סוון  גיא 
לביטחון המולדת ובמועצה המייעצת של FEMA. הוא גם מנהל 

מוסמך ומורשה בוועד המסמיך בניהול ביטחון.

נשוי למלאני, יש להם שני ילדים, ראיין – קצין בצבא ומליסה.

בריגדיר גנרל מתיו וואן וגנן 

במסגרת  שריון  כקצין  הוסמך 
כקצין  שרת  במילווקי,   ROTC-ה
בעיראק,  הבינלאומי  בכוח  מבצעים 
וכיום  "פרשים",   3 חטיבה  מפקד 



הוא סגן מפקד דיביזיה 3 הבריטית – הקצין האמריקאי הבכיר 
בבריטניה.

בריגדיר גנרל אלן קלארק

לגיוס  אירופה  פיקוד  מפקד  סגנית 
אורלינס,  ניו  ילידת  ולמילואים. 
לתפקיד  מונתה  לואיזיאנה. 

באירופה באוקטובר 2018.

הוסמכה כקצינה במסגרת הכשרת 
קציני מילואים ב-1988 בחיל התחבורה. מילאה כמה תפקידים 
סגנית  היא  לאחרונה  ומטה.  בפיקוד  במבצעים,  בלוגיסטיקה, 
מפקד צבא המילואים ותא הפיקוד על מילואי הצבא של פיקוד 

הדרום בפורט סם ביוסטון טקסס.

מפקדת   ,598 ההיסעים  מחלקת  כמפקדת  שרתה  כן  לפני 
 ,349 היסעים  בגדוד  מבצעים  קצינת   ,319 היסעים  פלוגת 
וראש טרמינל של חטיבה 1186. בשנת 2003 היא שרתה בגדוד 
לשחרור  המבצע  במסגרת  הולנד,  ברוטרדם,   598 ההיסעים 
הייתה  היא  בכווית.  שואיבה   בנמל  הטרמינל  וכראש  עיראק, 
גם קצינת המבצעים של גדוד 257, מפקדת גדוד 257, סגנית 
אפגניסטן,   – בבגרם   101 משולב  קרב  לצוות  להתקשרויות 
מפקדת חטיבת תחזוקה 321, ראש מטה בדיביזיית האימונים 
98, ראש צוות פיקוח וראש מטה מרכז המבצעים בשטוטגארט, 

גרמניה. 

תואר  וירג'יניה,  נורפולק,  מאוניברסיטת  ראשון  תואר  לה  יש 
הצבא,  של  למלחמה  מהמכללה  אסטרטגיים  בלימודים  שני 

ומהכשרה ברמה 3 של מערכת ההרכשה של הצבא. 

קורסי  ומתקדם,  בסיסי  תעבורה  קציני  בקורסי  הוסמכה  היא 
לחימה ומבצעים מתקדם, קורסי לוגיסטיקה משולבת. 



קולונל בדימוס דניאל רופר

מנהל  הוא  רופר  דניאל  קולונל 
לימודי הביטחון ב-AUSA בחטיבת 
לוחמת היבשה. הוא פיקד כמפקד 
ושרת  וחטיבה  גדוד  סוללה, 
צבא  ללימודי  בביה"ס  חוג  כראש 
מתקדמים. תפקידו האחרון היה כראש המרכז ללחימה כנגד 

טרור של צבא היבשה והמרינס 2011-2007.

קולונל דויד שנק  
מפקד הגנת הנ"מ והטילים בדיביזיה 10

קולונל שנק משרת כיום כמפקד הגנת 
בפיקוד   10 בדיביזיה  והטילים  הנ"מ 
הוסמך  הוא   1994 בשנת  אירופה. 
פלורידה  באוניברסיטת  נ"מ  כקצין 
במגוון  שרת  הוא   .ROTC-ה במסגרת 
נ"מ  קישור  קצין  כמו:  מטה  ובתפקידי  מבצעיים  תפקידים 
נ"מ  בסוללת  מנהלה  קצין  בקוריאה,  קוריאנית   5 בחטיבה 
3, מפקד סוללה וקצין לוגיסטיקה  בקוריאה ברג'ימנט משוריין 
בגרמניה, רל"ש מפקד דיביזיה בגרמניה ובעיראק, קצין ניהול 
גדודי  מבצעים  קצין  בווירג'יניה,  אנוש  משאבי  מנהל  בפיקוד 
וסגן קצין אג"ם חטיבתי, מג"ד  בטקסס ובקוריאה, קצין תכנון 
נ"מ בטקסס, בקטאר ובירדן, ראש ענף הנ"מ של פיקוד מרכז, 

וסגן למבצעים באג"ם פיקוד מרכז.

השירות המבצעי שלו כולל: מבצע סופת מדבר ומגן המדבר, 
המבצע לשחרור עיראק ומבצע שחר חדש.

יש לו תואר  הוא מוסמך מביה"ס לנ"מ ומקורס מפקדי שריון. 
תואר  פלורידה,  צפון  מאוניברסיטת  פוליטיקה  בלימודי  ראשון 
ובלימודים  המרינס,  של  פו"ם  מקורס  צבאיים  בלימודים  שני 

אסטרטגיים במכללה למלחמה של הצבא.    



קולונל ג'והן קנקל 

משרת כראש צוות האימונים לרשות 
ארה"ב  צבא  מטעם  הפלשתינאית 
הוסמך  ב-1982  התגייס  בירושלים, 
וכמומחה  ב-1994  מודיעין  כקצין 
התיכון  למזרח  בינלאומיים  ליחסים 

ולצפון אפריקה ב-2003.

שרת בהרבה סבבים כצנחן וכלוחם חי"ר, סייר, סגן קמ"ן גדודי, 
איטליה  לדרום  המשימה  בכוח  שרת  וסמ"פ.  מודיעין,  מ"מ 
לאפיפיור  ארה"ב  צבא  את  הציג  הוא  וטורקיה(,  יוון  )איטליה, 
צבאית  משלחת  של  הראשונה  לרגל  בעליה  השני  פאול  ג'והן 

בינלאומית ברומא ב- 1984.

המיוחדים  הכוחות  של  יחידות  בכמה  שרת  קנקל  קולונל 
בקוריאה  באל-סלבדור,  באיטליה,  וכקמ"ן  תקשורת  כסמל 
של  חילוץ  במבצע  אמריקאי  קישור  צוות  והוביל  ובפיליפינים 
בשגרירויות  שרת  הוא  מודיעין  כקצין  שם.  חטופים  אמריקאים 
בירדן, בלבנון ובטוניס. פעל בכווית ובעיראק, ושרת במפקדות 

מבצעיות ואסטרטגיות בפיקוד מרכז ובפיקוד אפריקה.

בן  ניתוח  צוות  הוביל  הוא  אפריקה  פיקוד  במודיעין  בשירותו 
משנת  בלוב.  ונאט"ו  ארה"ב  במבצעי  לתמיכה  אנשים   180
2013 ועד 2014 הוא שרת כראש הצוות לשיתוף פעולה ביטחוני 

בשגרירות ארה"ב בטוניס.

ובגיאוגרפיה  מדיניות  במדעי  ראשון  לתואר  מוסמך  הוא 
באוניברסיטת מרילנד, תואר שני ביחסים בינלאומיים והתמחות 
במזרח התיכון מג'והן הופקינס, השתלם באוניברסיטת דמשק 

בסוריה, ולמד במכון ללחימה בטרור בהרצליה.

צרפתית  איטלקית,  רוסית,  ערבית,  בשפות:  חלקית  שולט 
לזכויות  דין  עורכת  למרקה,  נשוי  עברית.  לומד   – ואנגלית 
עובדים, הוסמכה לאחרונה מביה"ס הבינלאומי באוניברסיטת 
אדם  לזכויות  רבנים  בעמותת  מתנדבת  היא  וכיום  אביב  תל 

בירושלים. יש להם ילד בן חמש – נוח ג'תרו.  



קולונל ג'אן גלימן

שרת  המיוחדים,  הכוחות  איש 
מזרח  בדרום  ומטה  פיקוד  בתפקידי 
שרת  ובאפגניסטן.  בעיראק  אסיה, 
צבא  ובמטה  המשולבים  במטות 
היבשה. בוגר אוניברסיטת בוסטון עם תואר שני מאוניברסיטת 

ג'ורג'טאון, טרוי ופו"ם של צבא ארה"ב.

קולונל אריק הרטוניאן 

וייג'ו קליפורניה, בעל  נולד במיסיון 
תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת 
לואיזיאנה, ותואר שני בניתוח צבאי 
מביה"ס למוסמכים של הצי.  שרת 
היתר  בין  שנים  מ-20  יותר  בצבא 
כמדריך בפו"ם, שרת באפגניסטן כקצין התכנון במחוז מזרח, 

ובעירק כיועץ לכוחות הביטחון העיראקיים. 

משתתפים נוספים:

ההגנה 	  פיקוד  של  אג"ם  קצין   – מקגוברן  מיכאל  מיג'ור 
כנגד מס' 10 טילים ונ"מ – פיקוד  אירופה

קפטן אלס ג'ספר – )קצין בריטי( רל"ש של בריגדיר גנרל 	 
מאט וגנן

אלן 	  גנרל  בריגדיר  של  רל"שית   – ג'קסון  הת'ר  סג"מ 
קלארק 

מר ג'רמיה רוזמן – חוקר ב- AUSA )שרת כלוחם בגולני(	 




