על הכותבים



אלוף־משנה ערן אורטל – ראש צוות החשיבה של מרכז דדו לחשיבה צבאית בין־ תחומית.
בעברו קצין איסוף קרבי ,שירת במגוון תפקידים במטה הכללי בתחומי תכנון בניין הכוח
והפעלתו באגף התכנון ובאגף המבצעים .בעל תואר שני בלימודי ביטחון מאוניברסיטת תל-
אביב ובוגר המכללה לביטחון לאומי.



קולונל (בדימוס) ד"ר דאגלס א .מק'גרגור – סופר ותיאורטיקן צבאי אמריקני .בעל תואר
שלישי ביחסים בינלאומיים מטעם אוניברסיטת וירג'יניה .לחם בעברו במלחמת המפרץ ועל
אופן לחימתו עוטר בכוכב הארד .פרש לגמלאות ב־ 2004בדרגת קולונל ,לאחר ששימש
מפקד גדוד השריון הראשון ברגימנט הפרשים המשוריין ה־ .4ספריו עוסקים בתיאוריה
צבאית ובכלל זה בחינה של הלוחמה וניתוח קרבות ממלחמת המפרץ ומלחמת עיראק
ובחינת השינויים במבנה הצבא האמריקני.



רב־סרן שלומית רודניצקי – סטודנטית לתואר ראשון במסגרת תכנית "אופק" בתוכנית
המצטיינים לאסטרטגיה וקבלת החלטות של בית הספר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה
במרכז הבינתחומי הרצליה .שירתה במגוון תפקידי פיקוד והדרכה במערך ההגנה
האווירית.



אלוף (במיל') יואב הר אבן – מנכ"ל רפאל – מערכות לחימה מתקדמות .שירת בצה"ל
במגוון תפקידי פיקוד בחיל התותחנים ,בכוחות היבשה ובמטה הכללי .פיקד על אגד
ארטילרי  ,)2002( 215פיקד על אוגדת "המפץ" ( )2005בעת מלחמת לבנון השנייה ,רמ"ט
זרוע היבשה ( ,) 2008פיקד על אגף המבצעים בעת מבצע "עמוד ענן" ומערכת "צוק איתן".
בוגר תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המדינה ובעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת
תל אביב.



סרן (במיל') לייזר ברמן – חוקר במרכז דדו לחשיבה צבאית בין־תחומית .עיתונאי לשעבר
ב־ . Times of Israelבעל תואר שני בלימודי ביטחון מאוניברסיטת ג'ורג'טאון ,כתב תזה
בנושא חדשנות צבאית בצה"ל  .2009-2000לימד באוניברסיטת צלאח א־דין בכורדיסטן
העיראקית .שירת בסדיר כקצין בחטיבת גבעתי ומשרת במילואים בחטיבת הקומנדו.



שמואל שמואל – חוקר במרכז דדו לחשיבה צבאית בין־תחומית .מומחה בצה"ל בחקר
צבאות זרים במגוון רחב של תחומים .בתפקידו הקודם היה ראש תחום צבאות זרים
בחטיבת התורה וההדרכה .בוגר תואר ראשון ומוסמך תואר שני בהיסטוריה
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.



סגן־אלוף ריאן ליבהאבר – בוגר האקדמיה הצבאית של ארה"ב ,ומפקד בכיר בחי"ר של
ארה"ב .הוא פיקד בעברו על מגוון משימות של חי"ר קל ,מוצנח וממוכן .כמפקד הכוח
וכקצין המבצעים של יחידת הלוחמה הא-סימטרית האמריקאית ,עסק רבות בהתמודדות
כנגד כטב"מים קטנים ( ,)sUASבתפעול של תמרון חוצה-מימדים ,ובמאמצים למען רפורמת
"אימונים מעצימי-מציאות" .סגן אלוף ליבהאבר מיועד לפיקוד גדודי ב.2019-



רב־סרן ג'וש ליונס – קצין הגנה אווירית בצבא היבשה של ארצות הברית המשרת כקצין
מבצעים בפיקוד ההדרכה והתורה של צבא היבשה .שירת כקצין ארטילריה בצבא היבשה
והשלים שלושה סבבי לחימה בעיראק ואפגניסטן וסבבי שירות בקטאר ובאיטליה .בוגר
בית הספר של חיל הנחתים האמריקאי ללוחמה וכוחות משלוח ובוגר הקורס לפיקוד ומטה
של חיל האוויר האמריקאי .בוגר תואר ראשון במדע הקינזיולוגיה מאוניברסיטת אינדיאנה
ובוגר תואר שני באמנות המערכה ומדעים מהמכללה לפיקוד ומטה של חיל האוויר.



יותם הכהן – מייסד של חברת דואלוג ,ושותף ב־ OpenFoxהעוסקת בפתרונות ידע
טכנולוגיים לארגונים .משמש יועץ במל"ן באגף המודיעין וכמדריך (במילואים) במרכז דדו.
בעבר שימש ראש צוות הביטחון הלאומי במכון ראות ואנליסט בצוות המדעי־טכנולוגי
במכון .בעל תואר שני לתולדות המדעים והרעיונות מאוניברסיטת תל אביב.



רב סרן (במיל') יואל יפה – עוסק בייעוץ אסטרטגי בחברת דואלוג .מילא מספר תפקידי
מחקר והתרעה באגף המודיעין בשנים  .2009-2003משנת  2009ועד שחרור בשנת  2017עסק
בתהליכי אפיון ,בניין כוח ,פיתוח ומיבצוע של מערכות מידע באמ"ן ובתהליכים רב־זרועיים
מרכזיים .שירת במחלקה באמ"ן וביחידה  .3060משרת במילואים במכלול מודיעיני
טכנולוגי מטכ"לי .בעל תואר ראשון במחשבת ישראל ממכללת 'יעקב הרצוג'.



סגן־אלוף צח משה  -ראש ענף תורת הלחימה במפקדת זרוע היבשה .מילא שורת תפקידים
בחיל התותחנים ובמטה זרוע היבשה .בעל תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית במסגרת
המכללה לפיקוד טקטי ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן מאוניברסיטת בר-
אילן .בימים אלה כותב עבודה אקדמית בנושא התפתחות הפעלת האש המסייעת היבשתית
בצה"ל.



אלוף קובי ברק – מפקד זרוע היבשה משנת  .2016מילא מגוון תפקידי פיקוד בחיל השריון
ובמטה הכללי בהם מפקד חטיבה  ,)2002( 401ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים
( ,)2010ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ( .)2012בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות
ותואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה.



תת־אלוף זיו אבטליון – ראש החטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה .מילא שורה של
תפקידים מרכזיים באט"ל ובזרוע היבשה :ראש פרויקט מיזוג זרוע היבשה ואגף
הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ( ,)2016מפקד מצל"ח ( ,)2014ראש מחלקת תכנון וארגון באט"ל
( ,)2011מפקד מפעל המכללים במש"א  ,)2009( 7000רע"ן תכנון בזרוע היבשה ( ,)2007רע"ן
תכנון משאבים ומשקים בחט"ל ( ,)2006רע"ן תכנון ותורה ביחידה הטכנולוגית באט"ל
( .)2004בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון ,תואר שני במנהל עסקים עם התמחות
בשיווק מאוניברסיטת בר-אילן ,תואר שני נוסף במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה ,בוגר
לימודי מנהל ציבורי בהרווארד במסגרת קרן ווקסנר.



רב־סרן אייל סאבא – ראש מדור התפיסות הלוגיסטיות באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.
מילא שורה של תפקידי ליבה בחיל הרפואה ,בעל תואר שני ) (M.H.Aבניהול מערכות
בריאות מאוניברסיטת בן-גוריון .כותב את התפיסות הלוגיסטיות ברמת המטה הכללי.



תת־אלוף (במיל') ד"ר מאיר פינקל – מפקד מרכז דדו לחשיבה צבאית בין־תחומית משנת
 . 2014מילא מגוון תפקידי פיקוד והדרכה בחיל השריון ,בהם גם פיקד על עוצבת 'מרכבות
הפלדה' במלחמת לבנון השנייה .במשך שבע שנים שימש ראש מחלקת התפיסות ותורות
הלחימה בזרוע היבשה .בעל תואר שלישי בביולוגיה אבולוציונית ותואר שלישי נוסף במדעי
המדינה.



רב־סרן אריאל הירש – ראש מדור התורות התחומיות במחלקת תורת הלחימה בחטיבת
התורה וההדרכה .מילא שורת תפקידי פיקוד בחיל השריון .שירת במטה זרוע היבשה
במפקדת קצין שריון ראשי ובענף התו"ל .בעל תואר שני בכלכלה ובמנהל עסקים
מאוניברסיטת בר-אילן .כותב תורות לחימה ועוסק בפיתוחן כ־ 10שנים.



שאול ברונפלד – עמית מחקר במרכז דדו לחשיבה צבאית בין־תחומית .בעל תואר שני
בלימודי ביטחון מאוניברסיטת תל אביב ומלמד בבית הספר למוסמכים במנהל עסקים
באוניברסיטת תל-אביב .כיהן כמנכ"ל וכיושב ראש הבורסה לניירות ערך בין השנים 2003-
 1996ולפני כן חבר הנהלת בנק ישראל.



סגן־אלוף (במיל') ד"ר אסף חזני – ראש ענף תורת הלחימה הבסיסית בחטיבת התורה
וההדרכה וקצין הלמידה של אוגדה  .162בעברו היה חוקר במרכז דדו לחשיבה צבאית בין־
תחומית .בעל תואר שני בייעוץ ארגוני מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר
שלישי באנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית.



סגן־אלוף (במיל') ד"ר עוזי בן שלום – ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
באוניברסיטת אריאל ,יושב ראש (משותף) של קהילת צבא וביטחון באגודה הסוציולוגית
הישראלית .תחומי מחקרו הם התנהגות האדם בקרב ,לכידות ומנהיגות בכוחות צבא.
שירת בצה"ל בענף תפיסות של זרוע היבשה בתפקיד קצין מחקר בכיר ומרצה לפסיכולוגיה
צבאית במכללה לפיקוד טקטי .בוגר תואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית מהאוניברסיטה
העברית בירושלים.



סגן־אלוף (במיל') בעז זלמנוביץ – שירת בצה"ל  28שנים בתפקידי פיקוד בחיל הרגלים
כמג"ד בחטיבת גבעתי וכסמח"ט .מילא תפקידים בתחום התו"ל בחיל הרגלים ובחטיבת
התורה וההדרכה .רמ"ט החטיבה הצפונית באוגדת עזה במילואים .בוגר פו"ם ברק ובעל
תואר שני בלימודי ארץ ישראל מאוניברסיטת חיפה .עוסק במחקר ובכתיבה צבאיים
ופרסם מאמרים רבים בענייני צבא.



סגן־אלוף (במיל') ד"ר דותן דרוק – שירת במחלקת תו"ל של זרוע היבשה משנת .2004
בתפקידו האחרון בצה"ל היה רע"ן תו"ל ( .)2013-2017את תפקידי הפיקוד שלו עשה
ביחידת אגוז ובחטיבת גולני ולאחר מכן ,במקביל לתפקידו בגופי התו"ל בזרוע היבשה,
שימש סמג"ד ומג"ד חי"ר הררי במילואים .כיום משמש כמנל"ח בחטיבה  401במילואים.
ב על תואר ראשון בארכיאולוגיה ובהיסטוריה ,תואר שני בארכיאולוגיה ותואר שלישי
בנושא "הגנה מרחבית – התיאוריה ויישומה ממלחמת העצמאות ועד מלחמת סיני"
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

