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דבר העורך
ישראל התברכה בעשרות אם לא
במאות מומחים לענייני ביטחון
לאומי ואסטרטגיה .מי לא יודע
כיצד צריך לתקוף בסוריה ,או
לפרק את אירן מנשק גרעיני?

www.
www.iamti.
iamti.com
האם צבא היבשה משנה תפיסת לחימה וארגון לקרב?

מפרסומים בעיתונות עולה כי צבא היבשה
מעצב פתרונות ללחימה לתמרון בעומק
שטח האויב על-ידי כוחות קטנים יחסית
עד כמה זה מסייע למקבלי
שיפעלו מול מטרות כואבות שיביאו
החלטות ועד כמה זה נעשה כדי
להפסקת לחימה או להפסקת ירי תלול
לתפוס כותרות― ישפוט כל אחד מסלול על ישראל.
ממיטב ידיעתו או הבנתו ,הדברים
הרעיון להפעיל נקודות לחץ כדי לגרום
ברובם ממילא אינם עומדים
למקבלי החלטות להפסיק לחימה הוא בן
למבחן― הכותב לא צריך להוכיח
אלפי שנים ,הוא נוסה כבר פעמים רבות
כלום ,זו אינה אחריותו.
בצורות שונות ,בעידן המודרני בעיקר על-
ללא תרועות רמות מתוכנן מהפך ידי אש מנגד ―אווירית ויבשתית ,אש
של ממש בצבא היבשה ,ואחד
שהייתה לעיתים הרסנית ומדויקת ,ואף
הגורמים המשפיעים הוא קיצוץ
הופעלה לעיתים ביעילות מדהימה.
תקציבי משמעותי .בנושאים
הבעיה ברעיון הזה היא שאמנם זה נראה
הקשורים בכך אנחנו נעסוק ,כי
נהדר במצגות ,אבל במציאות יש גורמים
המשמעויות התפעוליות
נוספים שאינם באים לביטוי במצגת ,אבל
והמבצעיות רבות והקיצוץ
בשטח ― הם הקובעים ,בעשרות מלחמות
התקציבי הוא ”תירוץ“ טכני
בהן נעשה ניסיון לפעול בדרך הזו ,ניתן
לעשייה נדרשת זה מכבר .יש לכך
לספור על כף יד אחת את המקרים בהם זה
השלכות על תורת לחימה ,על
נחל הצלחה.
הצטיידות ,על היכולת להשיג
מטרות לחימה במחיר סביר ובזמן למשל― רצון ומוטיבציית האויב להמשיך
סביר ,ועל יכולת הצבא לתת מענה ולהלחם ,למרות ,ואולי בגלל הנזק העצום
לצרכי הביטחון של תושבי מדינת שנגרם לו .הנכונות לספוג ולהמשיך
להלחם.
ישראל.
יש אין ספור לקחים ממלחמות
עבר ,ומפעילויות מבצעיות
הרלוונטיים גם כיום .אזכורי 40
שנים למלחמת יום הכיפורים -
מהווים הזדמנות להעלות לקחים
רלוונטיים מאותה מלחמה .אנחנו
נציג אחדים מאלה החל בגיליון
הידיעון הבא .אם אתה רוצה
להציע לקחים ,או אם אתה מחפש
לקחים בתחום מסוים― חזור
אלינו ונעשה כמיטב יכולתנו
לסייע.

בידיעון זה:
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אלוף אביגדור בן גל —למה גיס

•

תא“ל שלום הררי— הלוחם האסלאמי
החדש

•

עקרונות המלחמה — צבא בריטניה
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בשטח הוא שותף .יש לו זכות הצבעה ,יש לו
דעה ,הוא מתנגד לנו ,ויש לו יכולת להשיג את
מטרותיו.
במלחמת לבנון השנייה אמר נסראללה כי כל
עוד החיזבאללה יורה רקטות ,לא משנה היכן
צה“ל נמצא― החיזבאללה ניצח )לא ציטוט
מדויק אבל הכוונה ברורה( .רוח הלחימה של
החיזבאללה אינה נופלת מזו של תושבי שדרות
המופגזים.
צבא היבשה כאשר הוא מופעל צריך להכריע
מלחמה ,אחרי פעולתו לא צריך להישאר ספק
אצל מקבלי ההחלטות .צבא היבשה של צה“ל
צריך לעבור רענון יסודי ,תפיסת הלחימה
ותורת הלחימה צריכים לעשות קפיצת מדרגה,
אבל אסור לקפוץ לפתרונות קסמים ― אין
הכרעה במלחמת כפתורים ,או באש מנגד ,או
בפעולות קומנדו מסעירות דמיון .צבא היבשה
צריך ליצור מצבים חד משמעיים בשדה הקרב
ובמלחמה כולה ,ליצור עליונות מכרעת ,להשיג
שליטה במרחב ובמצב ולא ברמזים .הפגנות
עוצמה ולחימה דרך השפעות עקיפות מותנית
בהסכמת האויב ”לכללי המשחק“  -וכלל לא
בטוח שישתף פעולה) .ראה שלום הררי בהמשך(.

לונדון ,דרזדן ,לנינגרד ,ורשה הן דוגמאות
ממלחמת העולם השנייה.
החיזבאללה לא הפסיק להלחם למרות
ההפצצות בדחייה ונוכחות צה“ל בחלקים
נרחבים של דרום הלבנון.
במצגות ,האויב מוצג כמטרות ויעדים אבל

מטוס  -מסוק V22
כלי טייס המהווה הכלאה בין מטוס למסוק.
היכולת המשולבת הזאת לעבור ממצב אחד
לשני לפי הצורך המבצעי ,מקנה לו
אפשרויות מבצעיות רבות .פתוח כלי הטייס
הזה התקדם לאט תוך כדי התמודדות עם
ספקנים רבים יחד עם בעיות פתוח טכני לא
רגילות .התוצאה יקרה למדי ,ומורכבת
לתפעול ותחזוקה .אבל יכולה להעניק
יתרונות מבצעיים רבים שאין להם כרגע
תחליף בכלים אחרים.

נתונים:
מהירות מרבית ―  500קמ“ש
גובה מרבי  7,900 -מ‘.
משקל ריק―  15טון
משקל מרבי ―  24.5טון
לוחמים― 24
צוות― 2
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גיס ― למה צריך? מה תפקידו? -

עמוד 2

אלוף אביגדור בן גל―לטרון 2007

הגיס הוקם ואני אומר גיס ,לא מפקדת גיס ,כאחד הלקחים הארגוניים
והאופרטיביים בעקבות מלחמת יום הכיפורים ב 1973-והסיבות הן
כדלהלן :הקרבות בגזרה המצרית הדרומית וגם בגזרה הצפונית ברמת
מפקד גיס באותו מקום היה משנה את פני המערכה ולא היינו נעצרים בתל
הגולן ,נוהלו ע"י מפקדות פיקוד שהיו מרוחקות מרחק ניכר מקו המגע.
שמס או בתל אנטר ,היכן שהופיעו העיראקים ,אלא היינו ממשיכים
לעתים קרובות מאוד ,אלוף הפיקוד ,העוזרים וקציני המטה של מפקדת הלאה ,לקנקר ,שזה כבר באמת  30ק"מ מדמשק.
הפיקוד ,לא היה להם קשר מגע והתרשמות בלתי אמצעית ישירה
מקרה שלישי שאני גוזר ממנו שצריכים מפקדת גיס ,הוא שאחרי תל שמס
מהאירועים שקורים בקו המגע ,וכתוצאה מכך ההחלטות שלהם או
וכיבוש צומת מעץ ,אחרי בלימת העיראקים בגזרה הדרומית ,הולכים לנוע
שהיו שגויות או שלא תאמו לאירועים שהתרחשו בשדה הקרב.
לעבר דמשק ואומרים לנו ,תכבשו את מערך ג'בל קנקר ,ששם ישבה
הסיבה השנייה להקמת הגיס ,הייתה שהצבא המצרי הגיע לרמה של
דיביזיה מוקטנת סורית .אני רואה את המח"טים של רפול יושבים על
ארמיות מבחינת סד"כ ומבחינת מבנה ,ארגון ותפעול ,והצבא הסורי
גבעה צופים ומתכננים ,והמח"טים של דן לנר יושבים דרומה מאתנו שני
הגיע לרמה של חמש דיביזיות וכוחות עתודה ,וע"מ להכריע אותם היה קילומטר ,יושבים ומתכננים.
צריך לבנות יחסי כוחות שונים ממה שהיו נהוגים עד
אף אחד לא שם תכנון אחד על התכנון של השני ורואה
מלחמת אוקטובר .'73
ומתאם את הדברים ,אלוף הפיקוד לא בשטח ,קצין
אוגדה או שתי אוגדות או שלוש אוגדות ,היו יכולות
האג"מ הפיקודי לא בשטח ,ראש המטה הפיקודי לא
להכריע ,אך ורק אם הן היו מאוגדות תחת פיקוד שידע
בשטח ,אף אחד מנציגי הפיקוד לא נמצא במקום ,כי
לרכז את האוגדות לקרב גייסי שמטרתו להשמיד צבא
הפיקוד עוסק בלחימה על החרמון .אם היה מפקד גיס,
מעל לרמה אוגדתית-דביזיונית.
אפשר היה לבצע את המשימה של כיבוש המרחב של
גבעות קנקר בהתקפה דו אוגדתית בפיקוד גיס ,אבל לא
מספר דוגמאות מהגזרה שאני לחמתי בה ,בצפון .כאשר
היה תכנון .האוגדה הזו של רפול תכננה ככה ,האוגדה
האוגדה של רפול ,אוגדה  ,36הצליחה לבלום בגזרה
של דן לנר תכננה ככה ושום דבר לא עבד.
הצפונית ,היו שתי אוגדות בגזרה הדרומית של דן לנר ז"ל ושל מוסה
במקביל של שתי אוגדות ,כאשר המרחק מהאוגדה הדרומית לאוגדה
הצפונית ,היה קילומטר ,שני קילומטר ,כי תאי השטח היו קטנים.

ז"ל ,שפעלו כל אחת כאוגדה בפני עצמה בהתקפת הנגד במסגרת
המגננה במרכז ובדרום רמת הגולן.

שלושת הדוגמאות האלה הפשוטות ,הכי בסיסיות ,המעשיות ,היו הזעקה
והצעקה שקמה ,אחרי מלחמת יום כיפור ,שצריכים גיס.

זה הצליח מאוד ,בין היתר בגלל שרפול עם כוחותיו ,אבטח את האגף
הצפוני של התקפת הנגד הצה"לית הדו אוגדתית .אני מניח שאם
בהתקפת הנגד הדו אוגדתית הזו הייתה מפקדת גיס שהייתה נעה עם דן
לנר ועם מוסה פלד ,הייתה יכולה להתבצע הצלחה יותר טובה ,קרי
מוסה פלד יכול היה להבקיע בדרום רמת הגולן ,היכן שהם נכשלו
בפועל.

נעבור לגזרה הדרומית בסיני ,היו שם שני אוגדונרים רציניים ,גם בבלימה
וגם בצליחה ,פיקדה מפקדת הפיקוד ,אבל בשטח ,הן בבלימה ברוחב כל
התעלה והן בגזרה הצרה בהבקעה ,לא היה מפקד  24שעות על  24שעות,
שיתאם את הלחימה על החווה הסינית ,את פתיחת הציר עד החצר,
בדוורסואר.

דוגמא נוספת ,ההבקעה לעבר דמשק או המובלעת הסורית .שבוע ימים
לאחר תחילת המלחמה ,היכן שצה"ל ופיקוד הצפון החליטו להבקיע
בגזרה שבין ציר קונטרה-דמשק צפונה למורדות החרמון .האוגדה של
רפול קיבלה גזרה מסוימת והאוגדה של דן לנר קיבלה גזרה מסוימת.
לנו הלך משום מה בקלות רבה ,כמעט ללא אבידות וחדרנו בצורה
מהירה ,תנועה ואש ותמרון וגמענו שטחים די גדולים בפרק זמן קצר
מאוד .מאידך גיסא ,האוגדה השכנה מדרום לאוגדה של רפול ,נתקלה
בבעיות בחאן ארנבה ,שזה היה המערך הסורי הקדמי ביותר בהבקעה
של אותה אוגדה ולמעשה הם נעצרו.
אם הייתה במקום ,מפקדת גיס ,הדברים היו נראים אחרת לגמרי .מפקד
הגיס היה נותן הוראה לדן לנר ,עצור ,תפסיק לשחוק את החטיבה
הראשונה ,תפסיק לשחוק את החטיבה השנייה ,תעתיק חטיבה אחת או
שתי חטיבות בעקבות רפול.
זו דוגמא קלאסית למה היה צורך במפקדת גיס שתתאם הבקעה

לא היה מי שיתאם את המעברים ,איזו חטיבה תעבור דרך איזו חטיבה,
איזו אוגדה תעבור דרך איזו אוגדה ,הכל היה במערכות קשר מיושנות,
באי בהירות של מה שקורה בשדה הקרב.
מפקדת גיס היא לא מפקדת ביניים בתוך מפקדת הפיקוד ,מפקדת גיס היא
מפקדה טקטית אופרטיבית שצריכה לנהל קרב בגזרתה ,להגיע ליעדי
הביניים ומיעדי הביניים להגיע ליעד המערכתי הסופי ותוך כדי לחימה,
להשמיד את מרב האויב שהיא מצווה להשמידו.
את המאמר במלואו ניתן לקרוא באתר  www.iamti.comבמחיצת פיקוד ושליטה

ידיעון תקופתי מספר - 6

מרכיבים אידיאולוגיים אצל הלוחם האסלאמי "החדש"

עמוד 3

 -תא“ל במיל‘ שלום הררי―כנס לטרון 2008

המוות .זוהי תרבות אהבת המוות והרצון למות.

במסגרת הא-סימטריה בינינו לבין אויבינו יש אמל"ח שהוא בלתי
נראה ,איך בנויה החשיבה .אצלם המלחמה היא גם על הסמלים.
האידיאולוגיות חיות ,פועמות .אני מתייחס לשני "צבאות" ,איתם רצון המוות מגובה בהרבה מאד הבטחות ומתנות .מה שנקרא
התמודדה ישראל  -החיזבאללה ,והחמאס.
ג'יהאד פי סאביל אללה .ג'יהאד למען אללה .כל תענוגות העולם
מה שכתוב פה בערבית זה אבו חדיד ,כלומר אבי הברזל ,הלוחם הזה לא שוות לתענוגות העולם הבא ,קודם כל  72שחורות העין .
הפלסטיני ,שפירק את הברזל .אתם הישראלים באים עם גושי
אבל יש עוד בונוס ,כל פשעי העבר שלו נמחקים והוא לא עובר
מתכת ,אנחנו באים עם הג'באר הפלסטיני ,עם רוח לחימה.
חיבוטי קבר שזה דבר מאד מפחיד 70 .איש הוא זכאי להכניס לגן
ב  20הימים הראשונים במלחמת לבנון ,נכנסו פלוגות וגדודים
העדן .הוא למשל מקבל את כתר הכבוד ,והוא יושב על יד האל.
בקרית
שלנו .כמה שבויי חיזבאללה הגיעו למחנה השבויים שנבנה
בפוסטרים של השהיד כתוב אל תחשבו את אלה שהקריבו חייהם
שמונה על ידי אמ"ן? אפס!! .כמה שבויים פצועים של
למען האל כמתים ,הם יושבים על יד האל
חיזבאללה הגיעו לבתי חולים ישראלים ב20-
ונהנים מטוביו.
הימים הראשונים? אני לפחות לא שמעתי על
יש להם הוכחות להצלחות הקרביות האלה,
אחד כזה! .יש פה משהו דומה לתופעת
מה שקרה לרוסים באפגניסטן ,מה שהם
המחבל המתאבד ,יש את הלוחם שמוכן ורוצה
עושים עם האסלאם הקיצוני בעיראק,
להקריב את חייו .זה פתגם חדש ,זה "אני רוצה
וההתמודדות שלהם מולנו .נכון אנחנו
למות בעד הרעיון".
ניצחנו את טרור המתאבדים באמצעים
הדברים אינם מנטרלים כמובן את כל
מודיעיניים ,גדר וכולי ,אבל לא ניצחנו את
והשנאה
האלמנטים האחרים של הכעס
רוח הלחימה שלהם .את המוטיבציה לא
.
חזק
מאד
שהוא
ו"השיבה" והרצון ללחום בנו
הצלחנו להרוג.
הם תוצרים של חברה מתאסלמת והולכת של
יש עוד שני אלמנטים באידיאולוגיה .אנחנו ישראל ,מהווים את
 20השנה האחרונות ,שאלמנט הג'יהאד בה הולך ומתגבר
מתהליכים בסיסיים ,וכתוצאה מעולם תקשורתי שונה ,עולם של פלישת הצלב החדשה .כל מה שאתם רואים במזרח התיכון עם
האמריקאיים ,זו פלישה צלבנית ,חוד החנית זו ישראל.
אל ג'זירה ,של "האחים המוסלמים" ,או אלמנאר ,תחנת
יותר
בדרך
חיזבאללה ,ועוד תחנות שמפמפמות את רעיון הג'יהאד
היהודי הוא חיה .אתם יכולים לראות את זה בקריקטורות של הרשות
,
שלי
בראייה
קיצונית או פחות קיצונית .והתחנות האלה הן רעל,
הפלסטינית ,של פת"ח ,החמא"ס הוא הרבה יותר גרוע .אצלם אנחנו
חינוך ואינדוקטרינציה בראייה שלהם.
תמנון ועקרב .בקריקטורה שפורסמה בימי המשא ומתן ,רואים את
הג'יהאד הופך מג'יהאד קהילתי שלא כל אחד יכול להכריז עליו ,פייסל חוסייני עם תיק ירושלים ביד ,ירושלים היא רוח השלום ,ומי
עומד מולו? עוזרעיל זה שילוב של שתי מילים ישראל ועוזרעיל,
לג'יהאד אישי ,אותו מותר לעשות אם תוקפים את האסלאם.
עוזרעיל זה השטן .ואם אתה שטן מותר להרוג אותך ,אם אתה בין
הצעיר שמתגייס לחמא"ס או לחיזבאללה ,קולט מהבוקר עד
הקופים והחזירים אז אתה חיה ,כמו מקק .מותר להרוג ,לא רק מותר
הלילה מסרים שליליים כלפי העולם היהודי והישראלי ,והכמות
צריך להרוג אותך ,חובה להרוג אותך!.
הענקית נותנת איכות שונה וחדשה של הסתה ושנאה.
מה המסרים? קודם כל רגש העליונות .אנחנו המוסלמים עליונים הם בהרגשה אדירה שהם ניצחו במלחמת לבנון ,הם רואים את
ההתקוממות בשטחים וזאת של חיזבאללה בצפון כשתי זירות של
עליכם היהודים ,זה משולב בבוז ,מי שיבקר בהר הבית יוכל
אותה מטבע .וחיזבאללה מחמש ומממן חלק גדול מהחוליות
לראות את הפסוק "אל אסלאם יעלו ולא יועלה עליהי" כלומר
בשטחים ,לא רק של חמאס גם של הפתח.
האסלאם הוא עליון ואין דת אחרת שיכולה לעלות עליו.
הדבר האחרון שחשוב להבין ,היא נוכחותנו ועצם קיומנו על
האלמנט השני הוא ,האל שלנו מנצח את האל שלכם .כשמנהיג
מוסלמי צריך להילחם במערב ,הוא מאסלם את המלחמה .כך עשה האדמה האסלאמית ,ומה שיותר חמור נוכחותנו בירושלים ובהר
הבית ,עם פלוגות מג"ב שיושבות על מקום אסלאמי קדוש ,על
סאדאם חוסיין במלחמת המפרץ הראשונה כאשר הוא הציג את
האתר שנקרא ת'אלת' אל חרמין ,המקום השלישי בקדושתו
עצמו כמפקד על צבא אסלאמי הלוחם נגד הכופרים ,הוא אסלם
לאסלאם אחרי שני המקומות הקדושים בחיג'אז .ומי יושב פה ועוד
את הדגל ,הוא כתב עליו אללה הוא אכבר .כי האסלאם היא דת
חופר מנהרה מתחת? היהוד! .כל יום שאתה יושב בהר הבית זו
של ניצחון .כשנצראללה סיכם את מלחמת לבנון .הוא אמר
התקפה מתמשכת על האסלאם .היהודי בתפיסה שלהם לא יכול
הניצחון שלנו הוא ניצחון מן אללה.
להיות בתוך אתר אסלאמי ,היהודי במקום קדוש אסלאמי זה שקץ.
האלמנט הבא ,מעטים )המוסלמים( מול רבים והמעטים מנצחים .למה? מפני התפיסה שזו דת עליונה.
קיים עוד מימי מוחמד ,בקרב באדר ,עמד מצביא מוסלמי של
לסכום ,אנחנו עומדים בפני אמל"ח אידיאולוגי חדש  -ישן ,שקיבל
,
אסלאמיים
האסלאם הטוב עם  300לוחמים ,מול  1000של הלא
הגברה מאד רצינית ב 20 - 15-השנה האחרונות בגלל גידול אדיר
והמעטים ניצחו רבים.
בכמות המסגדים ,איסלאמיזציה של הרחוב ,וכלי השיגור הכי מסוכן
צוותים שבדקו את המחבלים המתאבדים שנותרו בחיים ,מצאו כי זה לא תותח אלא זה צלחות הלווין ותחנות השידור הלווייניות
ורשתות רדיו בכמויות אדירות .הדבר הזה עושה שטיפת מוח ומכין
הם מאמינים בזה .זה נשמע מטורף ,הם מאמינים שגם אם הם
מעטים הם יצליחו .הפתגם המפורסם בהקשר הזה הוא―מ  623את הדור הצעיר לתפיסה לוחמנית ומוסיף לאלמנטים של השנאה
בו עמד חאלד בן וואליד מול צבא פרסי של קרוב ל 100,000-והוא אלמנטים אסלאמיים שמוגברים מאד.
בקושי עם  10,000וצעק לו ,אתם הגעתם עם המון של 100,000
את המאמר במלואו ניתן לקרוא באתר  www.iamti.comבמחיצת פרסומים
שאוהבים את החיים ,ואנחנו הגענו עם  ,10,000שאוהבים את

עקרונות המלחמה הבריטיים
מודל 2010
הרעיון המרכזי
עקרונות המלחמה מציגים חשיבה מעמיקה ורחבה לתכנון והפעלת כל המערכות ,המבצעים והפעולות ולא
ללחימה בלבד .העקרונות אינם מוחלטים או מבוססים ,אבל הם מספקים את הבסיס לכל פעילות צבאית ותורת
לחימה .החשיבות היחסית של כל אחד מהם עשויה להשתנות בהתאם למצב .היישום שלהם הוא על בסיס כושר
שיפוט ,הגיון ופרשנות אינטליגנטית.
בחירת המטרה ודבקות במטרה
זה ליבם של מבצעים מוצלחים ,נחשב כאבי עקרונות המלחמה.
בחירת המטרה ממקדת את המאמץ ומהווה את נקודת הייחוס להערכת כל
התפתחות.
דבקות במטרה מונעת פעילות בלתי נחוצה ,התרחבות בלתי מוצדקת או דילול של
מבצעים.
מבצעים עשויים להתחיל על בסיס מטרה שצריכה להישקל מחדש כאשר המצב
משתנה.
מורל
מורל הינו מצב תודעתי חיובי הנובע ממנהיגות פוליטית וצבאית בעלת השראה,
מתחושת שותפות למטרה ולערכים מבוססת על ערכים ולכידות קבוצתית.
תוקפנות
תוקפנות הינה הדרך היישומית באמצעותה מפקד מחפש להשיג יתרון ,לתחזק
מומנטום ולזכות ביוזמה.
תוקפנות יוצרת חופש להכתיב הכרעה ,מקנה ביטחון ,מעודדת יזמות ונחישות ומקדמת תרבות של השגיות.
אבטחה
אבטחה הינה האמצעי המאפשר חופש פעולה ,דורשת איזון בין סיכון של אבדן מול השגת היעדים.
הפתעה
הפתעה משלבת סודיות ,הסתרה ,הטעיה ,יצירתיות ,עזות מצח ,יצירת מבוכה ,שיתוק ,או שיבוש יעילות קבלת
החלטות אצל האויב ,ופיחות לכידותו והמורל שלו.
הפתעה היא בת-חלוף ,צריך לנצל את השפעתה במהירות ובתוקפנות.
ריכוז מאמץ
ריכוז מאמץ הינו יישום החלטי ומתואם של כוח לוחם )פיזית ,ומוראלית( למימוש כוונת ההשפעה במועד
ובמקום הנדרשים.
ריכוז מאמץ אינו דורש בהכרח ריכוז פיזי של כוחות ,עליונות בטכנולוגיה או בכוח אש ,והיישום המוצלח
מותנה בתבונה ובשינויים תמידיים ,וההבנה שריכוז מחייב חיסכון במקום אחר.
חיסכון בכוח
שיקול דעת על שימוש בכוח-אדם ,אמצעים ,זמן והשפעה להשגת היעדים.
שיתוף פעולה
שילוב של עבודת צוות ונטילת חלק בסכנות ,מעמסה ,סיכונים והזדמנויות בכל מובן של לחימה.
גמישות
היכולת לשנות כדי לפגוש במציאות חדשה ,היא משלבת וורסטיליות ,תגובתיות ,גמישות ,תבונה ויכולת
התאמה ,במרחב המנטאלי ובמרחב הפיזי גם יחד.
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מאמרים באתר האינטרנט www.iamti.com
אלוף דני ביטון ―אתגרי הלוגיסטיקה― http://www.iamti.com/#!------/c101v
תא“ל גדעון אבידור ―בתנועה מתמדת―http://www.iamti.com/#!untitled/c1rbg
תא“ל מאיר אלרן― החוסן הלוגיסטי―http://www.iamti.com/#!------/c1abv
דר‘ סקוט קרינו― הכרות עם מבצעי תודעה― http://www.iamti.com/#!---/cakc
בריג .גנרל ג‘י בי בורטון ―הכשרת מפקדים ויחידות ללחימה בסביבה משתנה http://www.iamti.com/#!------/c1ff0 -
אלוף חגי שלום― המערך הלוגיסטי―http://www.iamti.com/#!----/c1gbg
תא“ל גדעון אבידור  -הרחבת גבולות התמרון http://www.iamti.com/#!untitled/ced -
גב‘ היידי שיו― מערכת ההרכשה בצבא האמריקאי http://www.iamti.com/#!about1/c225e -
אלוף יפתח רון טל― השפעת דיגיטציה על קבלת החלטות http://www.iamti.com/#!------/c1peg -
דר‘ סקוט קרינו ― התפתחות מבצעי מידע― http://www.iamti.com/#!---/cb2r
קולונל קית‘ סלד― חטיבה לוגיסטית  2מתכוננת ונלחמת בעיראק http://www.iamti.com/#!about1/c1a2 -
ידיעוני המכון http://www.iamti.com/#!untitled/c1lmg -
לוט‘ גנרל ―ג‘וזף ווטל― כוחות לפריסה מהירה http://www.iamti.com/#!-----21/c15xx -
נצ“מ יעקב בירן― כיבוי אש מהאוויר― http://www.iamti.com/#!--/c1qtv
תא“ל גדעון אבידור  -מבצעי מידע בצבאות זרים―http://www.iamti.com/#!-----/c4ad
תא“ל גדעון אבידור― לחימה לא ליניארית―http://www.iamti.com/#!--/c1vpo
תא“ל גדעון אבידור  -מבוא למבצעי תודעה―http://www.iamti.com/#!--/c1lkx
מר ג‘זף ברמודז― מערכות תת-קרקע בצפון קוריאה http://www.iamti.com/#!--------/ccsc -
אל“מ פסח מלובני― סוריה לוחצת על מצריים מלחמת יום הכיפורים http://www.iamti.com/#!about1/c1mxq -
אלוף יצחק בן ישראל― סייבר כמימד בלוחמת היבשה― http://www.iamti.com/#!---/c18jw
תא“ל גדעון אבידור  -עוצבת יסוד― http://www.iamti.com/#!---/c19t6
גנרל סטנלי מק-קריסטל― על לוחמה רשתית― http://www.iamti.com/#!--/c1lkx
תא“ל גדעון אבידור  -רפורמה בצבא הרוסי http://www.iamti.com/#!--/c9v -
אלוף גרשון הכהן ―שינוי המאזן בין תמרון ואש http://www.iamti.com/#!----/cdlx -
רא“ל בוגי יעלון― שיני תפיסה אסטרטגית http://www.iamti.com/#!--/cqp9 -
מיג‘ור גנרל שון מקפארלנד  -שליטה בשטח או באנשים― http://www.iamti.com/#!untitled/ckyj
פרופ‘ גארי שפילד―דוקטרינה ופיקוד―הצבא הבריטי http://www.iamti.com/#!---/cp6c -
אלוף אביגדור בן גל―גיס למה? http://www.iamti.com/#!-/cvty -
תא“ל שלום הררי―רוח הלחימה כאמל“ח― http://www.iamti.com/#!about1/c1pqa
צור קשר:

העתק את כתובת הקישור לדפדפן שלך )רצוי גוגל כרום( ותגיע למאמר

מכון "חץ" לחשיבה צבאית מתקדמת )ע“ר(
רח‘ הדס  ,30יבנה81511 ,
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