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דבר העורך
במקביל לקידום סדנאות ההעשרה אנחנו פותחים

עוצבת היסוד

את הבמה לדיונים נרחבים יותר בנושאי ליבה

 -פתיחת דיון

שלדעתנו צריך לדון בהם גם מחוץ למסגרת

למה לדון בעוצבת היסוד?

שאלות דיון ראשוניות:

הצבאי הפורמאלית ,ואנחנו בוחרים את הנושאים

א .זו אחת הקביעות המרכזיות בארגון ותפעול כוחות היבשה,

האם בסביבת הלחימה הנוכחית והעתידית של צה“ל נדרשת

בקפידה ,נושאים בהם לנו יש תרומה או שאנחנו

ב .זה ארגון שקיים בצה“ל למעלה מארבעים שנים ונדרש

עוצבת יסוד בדגם יחיד ,או שמא ניתן ליצור מספר דגמים של

יכולים להביא ממקורות אחרים תרומה אם

לבחון מה מידת הרלוונטיות שלו כיום,

עוצבות יסוד מוטות אפיוני לחימה? )חי“ר ,ממוכנת ,משוריינת?(.

למחשבה בתהליך קבלת החלטות בצה“ל ואם

ג .זה חשוב אבל לא דחוף וניתן לדון בכך באופן ממוסד

האם במאפייני סביבת הלחימה הנוכחיים הרמה הנמוכה ביותר

להעשרת ידע של קצינים.

ויסודי.

העונה להגדרות עוצבת יסוד היא האוגדה? החטיבה? או שמא

הנושאים מגוונים ורבים ,ואנחנו פתוחים להצעות

ד .יש לזה משמעויות כבדות בתו“ל ,בארגון ובתקצוב.

ארגון משולב אוגדתי  /חטיבתי? )קרב מגע וקרב צומך ומסייע?(

נושאים מקוראינו.

כדי לכוון את הדיון לפסים יעילים נציב כאן מספר הנחות

כיצד עוצבת היסוד משולבת עם גורמי תמיכה וסיוע

הדיון המהותי יתקיים שכתב באתר האינטרנט של

בסיסיות ושאלות דיון— ניתן להתייחס אליהן או להתעלם

)לוגיסטיקה ,אש מנגד וסיוע אווירי(  -ברמות כפיפות?

המכון ובעזרת הידיעון נלווה את הדיון וטיעוניו

מהן כליל ולהביא משהו מקורי משלך.

בממשקים?

הבולטים.

הנחות בסיסיות:

מה משמעויות שינוי בהגדרות עוצבת היסוד על הגדרות

המכון אינו נוקט עמדה ואין לו עמדה משלו ,כל

לחימת תמרון משמעותית ביבשה נערכת במסגרות עוצבתיות

האחריות ,המבנה והארגון של הגיס והפיקוד המרחבי בלחימה?

פרסום הוא על דעת מחברו ,ואנחנו ניתן במה לכל

ועל-עוצבתיות.

במחיצת התמרון ומחיצת פיקוד ושליטה באתר

עמדה עניינית ומנומקת.

יש צורך בהגדרת עוצבת יסוד שתהווה את המבנה הארגוני

 www.iamti.comתמצאו מאמרים העוסקים בנושא ובסביבתו,

יחד עם זאת המכון שומר לעצמו את הזכות

הבסיסי הנדרש ללחימה במסגרת עוצבתית .משולבת.

לפרסם או לא לפרסם כראות עיניו.

עוצבת יסוד כוללת את המרכיבים

אנחנו פותחים דיון מס‘  1בנושא עוצבת היסוד -

הקבועים תחת פיקוד העוצבה,

לפירוט ראה בעמוד מספר .2

ואלה יכולים להשתנות בעוצבות

יש לכם דעה משלכם — שילחו אלינו ונציג אותן לדיון.

התמונה מויקיפדיה

בעלות ייעוד עיקרי שונה,

בידיעון זה:
סוריה לוחצת על מצרים — מלחמת
יום הכיפורים בעיניים מצריות.
למה עוצבת יסוד
תפיסת ההפעלה של צבא ארה“ב

והעוצבה יכולה לקלוט ולהעביר
מרכיבים ממנה לגורמים אחרים.
אל“מ מאיר פעיל  -מערכות —דצמ‘ 59

רב אלוף )במיל‘( בוגי יעלון — בכנס לטרון 2011
אנחנו עדים לתקופה של שינויים כה תכופים ,שנראה

ממלחמת יום הכיפורים לא פקדה אותנו מלחמה קונבנציונאלית.

לעתים כי הקבוע היחיד בחיינו הוא בעצם השינוי .היום

והייתי מוסיף כי מאז לא העז מנהיג ערבי לשלוח את צבאו

אפשר לדבר על ארבעה גורמים מובילים באזור :איראן,

להתמודד עם צה"ל במגרש הקונבנציונאלי ,קודם כל בזכות

המובילה את המחנה השיעי ,ערב הסעודית ,המובילה את

הניצחונות שלנו במלחמות מהסוג הזה; מלחמת ששת הימים היתה

המחנה הערבי סוני; נכון לעכשיו מצרים עסוקה בעצמה,

שיא מסוים ,ואילו מלחמת יום הכיפורים משמעותית עוד יותר,

ירדה מעט לאחור ,ערב הסעודית היא המובילה ,היא זו

משום שלמרות תנאי הפתיחה ,הכשל המודיעיני שלנו וההפתעה,

מערכות תת-קרקע לטילים — צפון

שמתעמתת עם איראן בבחריין ,היא זו שמתעמתת עם

הצליח צה"ל אף על פי כן להחזיר את הגלגל לאחור וליצור מצב

קוריאה

איראן גם בעירק ובמקומות אחרים ,ע"י שליחים; טורקיה,

שבו איים על דמשק באופן ממשי ,וכן גם על קהיר ,אומנם מטווח

למשל ,מתעמתת עם ישראל כגורם סוני לא-ערבי .אין לי

רחוק ,אבל בין כוחות צה"ל בקילומטר ה 101-ועד קהיר לא היה

סביבת מלחמה משתנה — בוגי

ספק שבעתיד תחזור מצרים ותהיה גורם משמעותי יותר

שום כוח מצרי ,כל העתודות כבר עברו לצד המזרחי של התעלה.

יעלון

באזור בזכות עוצמתה ,מורשתה ,ההיסטוריה שלה ,אך נכון

הדבר לימד את מנהיגי האזור שבתחום הקונבנציונאלי אין סיכוי

לעכשיו היא עסוקה בעצמה .כשאנחנו בוחנים את

לגבור עלינו.

התפתחות האיום כלפי מדינת ישראל ,אפשר להצביע על

 www.במחיצת פיקוד
www.iamti.
ניתן לקרוא את הדברים במלואם באתר iamti.com

שינויים מפליגים שבוודאי עוד ימשיכו וישתנו .המלחמות

ושליטה

סיוע לוגיסטי לצח“ם  2בעיראק
מערכת ההרכשה של צבא
ארה“ב

הקונבנציונאליות בהן התנסינו ממלחמת העצמאות ועד
מלחמת יום הכיפורים ,נדחקו ממרכז הבימה ,למעשה
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עמוד 2

צבא ארה“ב — תפיסת ההפעלה — דצמבר 2012
בשטחים קשים לנגישות ולמרחב סייבר

התפישה עונה על שלוש השאלות הבאות:
כיצד הצבא רואה את סביבת המלחמה העתידית שלו?

•

הצבא יישאר צבא מתנדבים

בהנחה כי הסביבה המבצעית העתידית ,מה שנדרש מהצבא הוא להיות חלק

•

הצבא ישען על המילואים להתמודדות עם

מכוח משולב כדי לנצח במלחמות לאומיות לבצע בהצלחה את המשימות

איומים עתידיים

העיקריות בהתאם להנחיות האסטרטגיות להגנה

•

איזה יכולות הצבא צריך להשיג כדי למלא את המשימות

הצבא יצויד באמצעים כדי שיוכל לבצע
פעולות ולתמוך במניעת פעולות.

ההנחות

•

בבסיס המסמך ההנחות הבאות:

•

כוחות הצבא יהיו במרביתם בארה"ב

•

מגבלות תקציביות יחייבו את הצבא לאזן מחדש את תכניות
המודרניזציה ,האימונים והעדיפויות לבניין הכוח
הצבא ימשיך לסייע בתפקידים כנגד חתרנות כחלק ממשימות

•

משולבות

Unclassified

 -קדימויות

בניית מוכנות קרבית....
...התמקדות ביסודות בכל דרג
צוות קרב חטיבתי

רבעון 06 - 2

גדוד /צוות משימה משולב
פלוגה /צוות/סוללה

• כשירות למשימות מחלקתיות קריטיות
• הסמכת צוותים לאש חיה
• כישורי צוות /כיתה לאש חיה
• הסמכת מחלקות
• החזרה לכשירות:
• ציוד  /כוח אדם  /מערכות
• התמחות במשימות אישיות
• EIB
• הסמכת תרגולות קרב לכיתה וצוות
• מבחני צוותי אש
• הכשרת תותחנות

•

כוחות הצבא יפרסו מיבשת ארה"ב או מבסיסים קדמיים ויפעלו

סיוע לוגיסטי במערכה היבשתית — ניסיונה של חטיבה

אסטרטגית האימונים
• הסמכת מחלקות
• הסמכת פלוגות  /צ וותי משימה
• אימון גדוד  /צג "ם
• אימ ון צח" ם
• השלמות אימון בכל דרג על -פי הצורך

•

המרחבים ומרחבי הסייבר ימשיכו להיאבק ,להצטופף ולהתחרות

רבעון06 – 1
מחלקה
כיתה
צוות
חיילים/מפקדים

רבעון 05 - 4
פיקוד קרבי
תמיכה
מוכנות משפחות
קהילה

להגביר הזדמנויות לאימון בשילוב רמות ודרגים

אתגרים–
ניסיון מפריסה קודמת
לחצים אנושיים בצוות
איזון בין מוכנות ואימונים
זמן זמין

החזרת הכוח לכשירות
•כוח אדם
•ציוד
•מערכות
אימון חיילים
•כושר גופני
•נשק אישי וקיבוצי
•מיומנויות למשימה
אימון כיתה  /מחלקה
•תרגולות קרב
•משימות משולבות
•תרגילים באש חיה
•סיורים לוגיסטיים קרביים
אימון פלוגה
•פיקוד מוכוון משימה
•יצירה  /אישוש פק"לים
•החדרת ביטחון עצמי בצוותים

באביב  2005פרסנו בגרמניה בפריסה זמנית של כל הדיוויזיה לקראת יציאה לעיראק.
הדיוויזיה עברה למקום אחר והיינו החטיבה היחידה שנשארה בגרמניה .ביוני 2005
מוניתי כמג"ד לוגיסטיקה בחטיבה .החטיבה מנתה צוות קרב כבד עם שלושה גדודים

Unclassified

מרחב המבצעים

כצוותי קרב כשלכל אחד מהם שתי פלוגות חי"ר ופלוגת טנקים .לקראת היציאה

צח"ם  – 2עץ מבנה

הפילוסופיה שלי " :בהעדר פקודות – תקוף!!!!"
COL Keith Sledd – 1 Aug 2011

לעיראק הוספנו פלוגת הנדסה לכל אחד משלושת גדודי החי"ר ושתי סוללות

Unclassified

Unclassified

COL Keith Sledd – 1 Aug 2011

לשינויים התכופים בקרב.
לקח מס'  – 1חיילים מאומנים ויחידות מאומנות משדרים ביטחון עצמי ,גמישות וכוח קטלני המתאים את עצמו
 הכר במשפיעים על שחיקה – רופא ,כומר וכדומה.
קבע נהלי מנהיגות
 ערוך ביקורות מקדימות
מנהיגות וסטנדרטים עושים את ההבדל
קלוט חיילים חדשים וציוד חדש
המשך להתאמן גם בעת הפריסה
חיילים ויחידות יעשו בקרב את מה שעשו באימונים

ארטילריה צוותו לשני גדודי חי"ר .גדוד התמיכה הלוגיסטית ומספרית הוא הקטן
אלימות אתנית  -דתית

תדריך לפני יציאה

חשיבות האימונים
 אל תחכה שמישהו ייתן לך פתרון
 שינוי הוא מרכיב קבוע
לאויב זכות הצבעה התאם את הפק "לים
סייר ולמד את התפתחות שדה הקרב
 הכר בדינאמיקה של האוכלוסייה והסביבה
 קיים חיתוכי מצב והערכת מצב מתמשכת
 אפשר גמישות למפקדים בהתאמת מאפייני המשימה
 קבל החלטות טובות עכשיו במקום החלטות מושלמות מאוחר יותר
 הגדר בבהירות את המשימה ואת כוונת המפקד

ביותר בין הגדודים .לוח הזמנים להכנות החל באביב  2005ונפרס עד לאוגוסט ,2006

גדוד סיוע קדמי –  – 299עץ מבנה

המועד בו פרסנו בעיראק ובנובמבר  2007חזרנו לגרמניה אחרי  15חודשים בעיראק.
סיור ציר

COL Keith Sledd – 1 Aug 2011

מעצר חשוד

Unclassified

www.iamti.comלמאמר במלואו היכנס לאתר
למחיצת הלוגיסטיקה www.iamti.comלמאמר

לקחים קרביים שנלמדו
Unclassified

צפון קוריאה והמזרח התיכון

-

ג‘וזף ברמודז

צבאה של צפון קוריאה ,הרביעי בגודלו בעולם ,מונה יותר מ1.1-
סוריה— מתקן תת-קרקעי ג‘בל אל אסואד
 19ביוני 2009

מיליון לוחמים ויש לה אחד הכוחות הגדולים ביותר של טילים

סוריה— מתקן תת-קרקעי תל אבו קואנס

בליסטים .יותר מ 800-טילים ,מאה משגרים ,יותר מ 8,500-כלים

 31באוגוסט 2004

ארטילריים ,יותר מ 5,000-משגרי רקטות רבי קנים .ויותר מ ,000
 11מתקנים תת-קרקעיים.
למתקנים התת-קרקעיים מוקדש חלק נכבד מהדוקטרינה
ומהתו"ל הצפון קוריאני .כוח האש שלהם נע ממחלקות קטנות
בעמדות ירי קטנות ועד למתקנים תת-קרקעיים לייצור נשק או
לאחסונו.
קרא את המאמר באתר  www.iamti.comבמחיצת ה-אש

מחוקי מרפי  :זכור תמיד שהנשק שלך יוצר על-ידי בעל ההצעה הזולה ביותר

עמוד 3

מערכת ההרכשה של הצבא האמריקאי בתקופה של שינויים
המערכת אחראית לביצוע המשימה החיונית לצייד את החייל

של תכניות פיתוח אמל"ח על-ידי עמידה בדרישות טכנולוגיות מוכחות ,שמירה על משמעת פיתוח הנדסית,

האמריקאי ביתרון מכריע בכל מבצע על-ידי פיתוח ,רכישה ,ציוד,

שילוב מערכות בחינה כוללות ,והימנעות מהקרבת עלויות ולוחות זמנים כהבטחה לשיפור ביצועים.

תמיכה ואחזקה של המערכות הטובות ביותר שניתן לרכוש

גב' שיו הציגה כיצד הצבא האמריקאי מעדכן את מערכת ההרכשה על-מנת לפתח תהליכים גמישים יותר

ולתחזק כדי להתמודד עם הצרכים מסביב לשעון ומסביב לעולם.

המשרתים ישירות את צרכי חיילינו .ובנוסף ,הציגה את היוזמות של משרד ההגנה לכוח קניה טוב יותר וכיצד

מבצעים מתמשכים בעיראק ובאפגניסטן והתחזית להמשכיות של

מערכת ההרכשה של הצבא מבטיחה שפחות כסף מוצא על הנהלות ויותר על יכולות לחימה.

סביבה מורכבת הגבירו את הדרישה לתהליכים גמישים,

את הדברים במלואם ניתן לקרוא באתר  www.iamti.comבמחיצת הלוגיסטיקה

יצירתיים ויעילים כדי לשפר את יכולותינו לפגוש באתגרים
הנוכחים ואתגרי העתיד .המערכת פועלת לחיזוק שלב הרכישה

היידי שיו עוזרת )בפועל( מזכיר הצבא )לרכש,
לוגיסטיקה וטכנולוגיה( וראש מערכת ההרכשה של
הצבא.

הלחץ הסורי על מצרים לפתח את התקפתה בסיני מזרחה
”
המפקדה המשותפת לשני הצבאות ,עסקה בעיקר בתאום תכנית

הסורי אסד והשגריר הסובייטי בדמשק ,שהתקיימה מספר שעות לפני תחילת המלחמה .סאדאת

ההתקפה המשותפת בשתי החזיתות ...

ביקש מוינוגראדוב שיחזור ויפנה למוסקבה כדי לוודא מידע זה ,שכן הוא לא האמין שהנשיא הסורי

אמנם בתחילת המלחמה התנהלה הלחימה בתאום מלא ומוצלח בין

חאפט' אל-אסד אכן הגיש בקשה כזאת .הוא הוסיף ואמר כי להבנתו הצעה להפסקת האש יכולה

שני הצבאות ,אך הדבר לא ארך זמן רב .שיתוף הפעולה והתאום

לבוא מארצות הברית ,מאחר והמלחמה מתנהלת לטובת הערבים .באשר למצרים ,ניתן לחשוב על

ביניהם החל להתפוגג בהדרגה מיד לאחר השלב ההתקפי בשתי

הפסקת אש ,שכן חמש דיוויזיות חי"ר מצריות שצלחו את התעלה החלו להתבסס בגדתה המזרחית,

החזיתות ,ואף נוצר ניתוק מלא בין שני הצבאות ,כשמפקדת כל

ועם סיום הקמת ראשי הגשר יצטרפו אליהן מיד הדיוויזיות המשוריינות .סאדאת סיים את השיחה

צבא ניהלה את מבצעיה בהתאם לאירועים ולהתפתחויות שעמדו

באמרו כי "אנחנו רוצים בשלום ,אבל לא נחשוב עליו עד אשר יתפנה אחרון החיילים הישראליים

מולה .....כבר למן היום הראשון למלחמה החלו להתגלות זרעי

מסיני".

החשדות והספקות בין שתי השותפות למלחמה .הנשיא סאדאת
קיבל בערב ה 6-לאוקטובר בארמון אל-טאהרה בקהיר את השגריר
הסובייטי וינוגראדוב ,שמסר לו שנשיא ברית המועצות ,ברז'נייב,
התקשר אליו טלפונית וביקש ממנו שיעביר לנשיא המצרי איגרת
בעל-פה שכללה שני סעיפים :הראשון – העברת ברכות ברית

זו תחילתו של מאמר שכתב אל“ם במיל‘ פסח מלובני ושניתן לקראו במלואו בhttp://
www.iamti.comבמחיצת הפרסומים.

המועצות לסאדאת על ביצוע מוצלח של צליחת תעלת סואץ.
והשנייה – שהפתיעה את סאדאת ,והיא שלהנהגה המדינית הסורית
אין התנגדות להסכים להצעת מועצת הביטחון להפסקת אש.
השגריר הסובייטי הדגיש בפני סאדאת כי מנהיגי הקרמלין
מודאגים מאד מהמהלכים המדיניים הצפויים ,כפי שהם צופים.
סאדאת הציג את פליאתו בפני השגריר הסובייטי ושאל אותו אודות
המקור ממנו קיבלה מוסקבה את המידע על הבקשה הסורית
להפסקת האש .זה אישר לו כי הדבר אירע בעת פגישה בין הנשיא

אסד מבקר את חייליו בחזית

תוכן אתר 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

העתק את כתובת הקישור לדפדפן שלך )רצוי גוגל כרום( ותגיע למאמר
מאמרים ששולבו מאז פרסום הידיעון האחרון מסומנים בקו תחתון
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