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להוות בית יוצר לחשיבה צבאית יצירתית,להעשיר את מפקדי צה“ל במידע בכל תחום המתבקש על-ידם ולהרחיב אופקים למפקדי ומנהיגי צה“ל בהווה ובעתיד.

לוגיסטיקה

מה בביטאון החודש?
הפעם נעלה לבמה את נושא
פיתוח ושימור הידע של תורת
הלחימה .להיסטוריה הצבאית
ערך מקצועי משמעותי
ומחייבים את קציניהם
להתעמק בה ,ויש צבאות
הרואים בה מורשת קרב או
”לא רלוונטית“ .מה קורה
בצה“ל?
נציג את נושא הלוגיסטיקה
הפער בין הלוגיסטיקה ברמת
המטה הכללי והלוגיסטיקה
בתפר שבין הרמה המטכ“לית
המרחבים והרמה הטקטית -
מצוי זה עשרות שנים בחיפוש
אחר פתרונות— האם בסביבת
הלחימה הנוכחית יש לכך
פתרון טוב?
הגיע לידינו דו“ח מעודכן על
פעילות הריגול הסינית
בלוחמת הסייבר— ראה בעמ‘
4

שליטה בשטח או

ככל שעולה רמת הלחימה ומורכבותה
עולה חשיבות הלוגיסטיקה .השינויים

שליטה באנשים?

בסביבת הלחימה יצרו ויוצרים אתגרים

הנושא עלה באופן בולט במאבק

למערכי הלוגיסטיקה בצבאות שונים

האמריקאי בעת שהותם בעיראק בשנים

יש פתרונות שונים ,בעיראק

 . 2006 - 2005התפיסה האמריקאית

ובאפגניסטן פרסו הכוחות בסיסים

שקדמה לתקופה הזו התבססה על

לוגיסטיים קדמיים מהם נמשכה

בסיסים אמריקאיים וסיורים הנעים על

התספוקת על-ידי היחידות ,או

הצירים ובין הבסיסים וחוזרים לבסיס

שהפעילו סיור לוגיסטי קרבי שלחם

לאחר כל משימה.

בדרכו להביא שדרות תספוקת לכוחות

ב–  2005החל שינוי ,הוא החל מלמטה

קדמיים ,צה“ל שנערך בעבר לתמיכה

— על-ידי מח“טים בפעילות מקומית,

לוגיסטית במערכי תמרון גדולים ,נגרד

וההצלחה המקומית הביאה את גנרל

כיום לצורכי גמישות ורציפות לחימה

פטראוס לאמץ את דרך הפעולה לכלל

אחרת — והויכוח על הדרך טרם

הכוחות.

הסתיים.

התוצאות לאמריקאים היו שיפור בטחוני,

ראה בהמשך קטע מדבריו של אלוף
המיל‘ חגי שלום והרחבות במחיצת

לוגיסטיקה באתר www.iam.com

התוצאות לעיראקים היו לאפשר את
יציאת האמריקאים מהמדינה בתחושת
הצלחה כלשהי.
על השקפתו של אחד המח“טים האלה
תוכלו לקרוא במחיצת התמרון באתר

תפיסת ההפעלה הלוגיסטית במלחמה
מרחב לחימה אוגדתי
מרחב
הכוחות
הלוחמים

מרחב
לוגיסטי
קדמי

כוחות
לוחמים
מחלקת
רפואה

דרגים
לוגיסטיים

פקמ"ר
מרחב
לוגיסטי
עורפי

הלוגיסטיקה
המרחבית

אגדים
לוגיסטיים
אוגדתיים

מרכז
לוגיסטי
נייח

מחלקת
אחזקה

מטכ"ל
הלוגיסטיקה
המטכ"לית

תשתיות לאומיות
ואזרחיות

ספקים /תשתיות

ימ" ח

רמות מלאי
בצמוד
לכוחות

רמות מלאי
יוקצו בהתאם
לצורך

אלא שראוי לזכור כי יש הבדל בין
סיפורי מורשת קרב ובין היסטוריה
צבאית  ,ובוודאי שיש פער בין שני
אלה ל לימ וד משמעו י ות הרא וי ות
להיכנס לתורת הלחימה כנכס.
כאשר תהיו באחד מהאירועים האלה
— ולאחר שתספרו את סיפורכם
האישי — הקדישו מספר מילים לאלה
שי צט ר כו לפעו ל במ לחמה הבאה
ודברו על התובנות שלכם על הדרך
להכין וליישם ,ללחום ולהנהיג — כי
מה שהיה מעניין  ,אבל חשוב יותר
מסוימת .העובדות מעניינות

יחידות
לוגיסטיות
פיקודיות

רמות מלאי
ליום לחימה
נוסף

בשנת ה —  40למלחמת יום
הכיפורים אנחנו צפויים לצונאמי של
ימי זיכרון  ,ימי עיון  ,פרסומי ספרים
וכנסים  .וזה בסדר גמור — אנשים
רוצים לספר את סיפורם ,והם ראויים
לכך.

שיבינו למה קרבות התפתחו בצורה

משהב"ט
וגורמי בטחון

מרכזים לוגיסטיים

רמות מלאי
בבטן הכלים

www.iamti.com
M.G. Sean MacFarland

דבר ראש המכון:

תחבורה

התובנות חשובות.

רמות מלאי למספר ימי
לחימה

פעילויות:

נושאים לדיון בגיליונות הבאים

סדנאות משולבות עם
חקר מבוסס ניסיון מבצעי

ליווי והעשרה לחניכים
במכללות
אתר אינטרנט

ימי עיון וכנסים

עלונים ומידעונים

פרסומים מקצועיים

עוצבת היסוד -
את מה היא משרתת? האם זה נכון

מודיעין קרבי
איזה מודיעין נדרש למפקד טקטי

כיום? מה האלטרנטיבות?

בתמרון?
מה בין מערך מודיעין איסוף

עוצבת יסוד — המסגרת הארגונית
הלוחמת הגדולה בכוחות השדה,
שתקנה קבוע ושפועלת כמקשה
אחת...היא המסגרת הטקטית
המיטבית ...עשויה להיות בדרג
האוגדה או בדרג החטיבה— המילון
למונחי צה“ל  ,1998עמ‘ 473

למטרות למערך מודיעין לאיסוף
טקטי?
בתמונה —פלוגת הסיור של חטיבה 7
במעבר הדייקה במבצע קדש
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כוחות לפריסה מהירה
כוחות לפריסה מהירה
צבא ארה“ב

מבצע אנקונדה

על בסיס הרצאתו של לוט .גנרל ווטל )כנס לטרון (2011

כוחות לפריסה מהירה בעומק

שטח ולהקים בסיס מוצק באופן זמני

חדשים – כמו כלי טיס חמוש לא

מרחבי האויב

עד לחבירת כוחות קונבנציונליים או

מאויש שיכול לסקור את הסביבה

צבאות רבים פיתחו את תפיסת

לבין פשיטה המיועדת ליציאה

ברציפות במשך ימים ,לשדר בווידיאו

הכוחות לפריסה מהירה לכדי מודל

מהירה ממרחב היעד  .הוצאת הכוח

בזמן אמיתי לכל מקום בעולם

מרכזי בבניין הכוח שלהם .גם צה" ל

היא לעיתים האתגר הגדול ביותר .

ולתקוף בדייקנות בזמן המתאים ,

כיום דן במודל הזה לבניין הכוח

מבצעי כוחות לפריסה מהירה הינם

ו מ ט וס י ם מ ו ט י ר ו ט ו ר ש מש ל ב י ם

בהתאמות הנדרשות לסביבת

בעלי מרכיב לוחמת תודעה גבוה ,

בפלטפורמה אחת את מיטב היכולות

הלחימה הישראלית.

לעיתים כל המבצע מטרתו מבצעי

של מטוסים קבועי כנף ומסוקים .

העקרונות הניצבים מאחרי הרעיון

תודעה ,יצירת מצב המעביר מסר חד

השילוב של האיומים החדשים

של כוחות לפריסה מהירה הינם:

וברור ומשנה את תמונת המערכה.

הצורך לפרוס כוחות לפריסה מהירה

כוחות לפריסה מהירה צריכים

משמעותו שנוצר משבר רחוק

להיעזר בעליונות מ ודיעינ ית כד י

מהמקום בו הכוחות שלנו נמצאים .

לפצות על מגבלות הגודל והעוצמה

יש צורך דחוף לשנות מצב קיים על -

הקרבית.

ידי הצבת כוח משמעותי ) לסביבת

מאחר וכוחות לפריסה מהירה

הפעולה הרלוונטית ( בעומק מרחב

מובלים בדרך כלל באוויר  ,פריסה

האויב.

כזו אפשרית רק כאשר מושגת

על -מנת לזכות בניידות מערכתית

עליונות אווירית משמעותית ,זה קושי

צריך להפחית ביכולות הכוח  -של

גדול מאד לחיל האוויר להחזיק סיוע

והכלים החדשים עושה את הכוחות

גודל ,ניידות טקטית ,כוח אש ,מיגון,

אוויר קרוב  24/7ארטילריה ומרגמות

לפריסה מהירה בעלי כוחות

אורך נשימה וכדומה.

לעומת זאת  ,הן מערכות לכל מזג

מ ש ו פ ר ו ת ה י ו ם מ א ש ר א י -פ ע ם

הכוחות האלה מופעלים בדרך כלל

אוויר ,זמינים . 24/7

בעבר.

במבצעים התקפיים המיועד לתפוס

במאה ה  21 -אנחנ ו נהנים מכלי ם

הע רכות מער כי הלו גיסטיקה בת נאי מחסור – הכו ל כלכ לי
מ תו ך הרצאה של אלוף במיל ' חגי שלום
עיקרון קדוש הוא שאנחנו צריכים

אומרת ,אנחנו מחזיקים כושר שיקום

מצטיידים ואנחנו לא בונים מערך

לגזור את המבנה הארגוני ברגיעה

שהוא כמובן זול פלאים.

כזה ואחר ,שצריך אומץ להתייצב

מתוך צרכי של המלחמה .הדבר הזה

קיים הצורך לתת עצמאות לוגיסטית

מולם ולהגדיר סדרי עדיפויות,

לצערי הרב לא תמיד מתקיים היום

ליחידות הקדמיות .פעם עברו לתחזוקה

בשביל זה ,צריך אומץ כדי להחליט .

בצה"ל ,כשעושים את זה מתוך

מרחבית ,כשהייתי ראש אט"ל עשיתי

שיקול כלכלי זה לגיטימי ,כולם

בחינה עמוקה של הנושא ,המסקנה

לקריאת ההרצאה בשלמותה היכנס

יודעים שיש לזה מחיר מבצעי אבל

הייתה ,חד משמעית נגד העניין הזה

ל

אומרים שהמחיר הזה כדאי .כשאין

מפני שהיה ברור שיש פגיעה מבצעית,

הלוגיסטיקה

מתקיים שיקול כלכלי אלא שיקולים

והדיון היה כמה נרוויח כלכלית ,בחנתי

ארגוניים ושיקולים לא ברורים אחרים

את העניין הכלכלי ומצאתי שאנחנו לא

אסור שזה יקרה.

חוסכים כלום.

העיקרון השני הוא פעילות על פי

ב ,2002-החליטו לעבור לתחזוקה

דרגים ,משיקולים מבצעיים וגם

מרחבית ,ולשמחתי בזמן האחרון יש

משיקולים כלכליים .כיום בגלל

נסיגה מהעניין הזה ,לא במידה

השינויים הטכנולוגיים יכולים להגדיר

מספקת.

באופן שונה את דרגי האחזקה

מדינת ישראל ,וצה"ל ,מצויים תמיד

קיימת.

בקוצר משאבים ,עכשיו מדברים

לעניין הזה יש משמעות עצומה מפני

להקטין תקציב הביטחון ,קל מאוד

שמערכת הלוגיסטיקה צריכה

לצה"ל לעמוד במעטפת המשאבים

לאפשר את רציפות הלחימה ,מדוע

שייתנו לו דרך אכילה של רמות

אנחנו צריכים לעשות סבבים? מדוע

המלאי ושל אימונים ושל הכשרה וכו'.

אנחנו לא יכולים לתת לכל אחד את

והשאלה היא איפה מצוי האופטימום,

כל מה שהוא צריך? השיקול בעיקרו

מה יכול להשפיע במידה המרבית על

הוא כלכלי .להחזיק מערכת בעלת

תוצאות הקרב ובו לטפל קודם ,הדיון

יכולת לתקן יחידת כוח של טנק

ברמות מלאי זה כלכלי ,באורך נשימה

במקום להחליף אותה זו עלות בערך

בדרג א' ,הכול זה כסף ואז צריכים

שני אחוז מעלות היחידה .זאת

להיות אמיצים ולהגיד אנחנו לא
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הדרך לראש ההר קלה יותר לאלה המתייעצים עם היורדים ממנו

חשיבות לימוד ההיסטוריה הצבאית ולימודיה בקורס לפו“ם כללי — דר‘ שגיא טורגן
בפו“ם כללי לומדים מפקדי העתיד

המקצועי של הפיקוד ,מאפשרים

והוא נלמד באופן כרונולוגי ולא נושאי.

של צה“ל את המקצוע הצבאי.

להרחיב אופקים ומאפשרים חשיבה

לאחר קבלת הבסיס התיאורטי באמצעות

למקצוע זה יש אלפי שנות ניסיון

רחבה ,ביקורתית ומופשטת במקום

הרצאות פרונטאליות החניכים מנתחים

שהתפתחו לכדי תובנות וכלים

בו יש זמן ללמוד ולעסוק באופן

קרבות היסטוריים בהובלתם ובאמצעות

מעשיים לפעולה בעולם הצבאי ,ויש

מסודר בלימוד המקצוע ,תוך

דיונים מקצועיים המשתמשים בניתוח

בו כדי לתקף או לערער את/על

התאמה של תכני הלימוד

הקרב ההיסטורי כמקרה בוחן להפקת

התפיסות המודרניות של מקצוע זה.

ההיסטוריים והאיזונים ביניהם לתכני

לקחים ותובנות מקצועיות.

גישה זו מובילה את המכללה

הלימוד במשך כלל הקורס לפיקוד

השלמת הלימוד המקצועי/היסטורי

לפיקוד ומטה בגישתה ללימודי

ומטה.

נעשית בשני אופנים נוספים .ראשית,

עצמנו  ,והשנייה באמצעות אסונותיהם

באמצעות קריאת חובה של ספרים

של אחרים .הדרך הראשונה היא וודאית

את לימודי ההיסטוריה הצבאית

שבחלקם מותאמים לתכני הקורס.

יותר,

הדרך השנייה מכאיבה

למקצוע הצבאי ,נלמדים במכללה

המהלך הנוסף הינו סיור באתרי קרבות

פחות  ...עלינו לנסות תמיד ללכת בדרך

תורת הלחימה ,הפיקוד והמטה דרך

היסטוריים בהם מנתחים החניכים קרבות

השנייה  ,שכן היא מאפשרת לנו לראות

תהליכים היסטוריים כאשר נושא

בשטח מתרשמים באופן ישיר מאתרי

ביתר בהירות את הכיוון שעלינו לבחור

מקצועי צבאי נבחן לאור התפתחותו

הקרבות והשרידים ההיסטוריים.

בו  ,מבלי שאנו עצמנו נפגע  ...הידיעה

ההיסטורי .סיפור ההיסטוריה מגולם

כך מתקיים ציר לימודי שלם בו החניכים

ההיסטוריה הצבאית .כדי להתאים

מקבלים את בסיס הידע ההיסטורי

דרך ההתפתחות המקצועית ולא
להפך ,בדרך בה נלמדת היסטוריה

בפו“ם נלמדים שלושה מקצועות

באמצעות ההרצאות ,קריאת החובה

ובתוכה שזורים התכנית המקצועיים

היסטוריים צבאיים :הוגים צבאיים

והקריאה המקדימה המאפשרים את

הצבאיים.

והתפתחות תורת הקרב במאה

ניתוחי הקרבות המקצועיים הן בכיתה והן

לימודי ההיסטוריה הצבאית

העשרים ,קורס העוסק בטרור

בשטח.

מאפשרים לקצין ’ללמוד מניסיונם

וגרילה וקורס העוסק בתולדות צה“ל

של אחרים‘ ,להבין את ההיגיון

שהוא החריג מבין השלושה מאחר

פוליביוס  ” -ישנן שתי דרכים לתיקון
האנושות —האחת באמצעות אסונות על

הנרכשת באמצעות לימוד ההיסטוריה
האמיתית  ,היא ההכשרה הטובה ביותר
לחיי המעשה“
מצוטט אצל לידל -הארט ” מדוע איננו
לומדים מן ההיסטוריה“ עמ‘ 18

יחידה אווירית לאומית – מכפיל כוח לביטחון העורף  -נצ“מ )גימ (.יעקב בירן
לא ח ר הש ר י פ ה ב כ ר מ ל  ,דצ מ ב ר
 ,2010הורה רוה"מ ,על הקמת טייסת

האכסניה הנכונה

לכבוי אש ואכן במהלך מהיר הוקמה

משימות ביטחון פנים אינן בליבת העשייה של חיל האוויר

הטייסת בחיל האוויר  ,המתבססת

ניתן בנקל  ,להקים יחידה אווירית לאומית אשר תהיה אחראית על גיבוש

על מטוסי  ,AT 802אייר טרקטור.

התו"ל ,כתיבת הנהלים ,הדרכת הגופים האזרחיים ובעת התרחש

במדינה המצויה בסד תקציבי לוחץ ,

הרצון לתת מענה מידי ללקויים אשר התגלו בשריפה בכרמל ולהציג לציבור

חייבת להישאל השאלה האם זאת

הפקת לקחים בפרק זמן מזערי הביאו את הגורמים הממונים להקים גוף

ה השק ע ה ה א ו פ ט י מ א ל י ת ונ יצ ו ל

מבצעי עם כלים לא מתאימים ,באכסניה לא נכונה ולניצול לקוי ולא מלא של

מיטבי של כספי הציבור.

האמצעים.

האם נקנה ציוד מתאים?

יש להקים לאלתר יחידה אווירית לאומית אשר תתבסס על מסוקים בקו ראשון

למטוסים ולמסוקים  ,תפקיד שונה

ותשמש מכפיל כוח ושובר שוויון לכלל משימות ביטחון הפנים.

מסוק במשימת כיבוי אש

במלחמה בשריפות יער וחורש,
מעבר למגוון היכולות של המסוקים,

נצ " מ ) גימ  (.יעקב בירן  ,ביקו  ,השתחרר מחיל האוויר בדרגת אל " מ  .הקים

ומשום כך ,כחלק מלקחי אסון

בשנת  1992את היחידה האווירית של משטרת ישראל והיה מפקדה במשך 8

השריפה בכרמל  ,עדיף היה לקנות

שנים.

מסוקים ולא מטוסים  -ככלי אווירי
למענה מידי  /קו ראשון.

המאמר במלואו מצוי באתר  www.iamti.comבמחיצת פרסומים
PzH 2000בירי

תומ“ת גרמני PzH 2000,
תותח מתנייע גרמני בקליבר  155/52הנחשב לתומ“ת המתקדם בעולם.
לתותח יכולת ייצור אש בקצב מהיר של  3פגזים ב— 9שניות אן  10פגזים בדקה.
יש ארטילריה איכותית

הטווח היעיל שלו הוא  30ק“מ ועם תחמושת ייעודית מגיע ל–  41.8ק“מ.
הוא בעל טעינה אוטומטית ,והצוות שלו מונה  5אנשי צוות.

עמוד 3

בטן התחמושת בתומ“ת היא של  60פגזים.

השלמה לידיעון מס‘  —2לוחמת המידע הסינית בפעולה

קטעים מדו"ח של חברת  MANDIANTעל ריגול סייבר סיני – פבר' 2013
...מ  2004 -מתנהל מעקב אחר פריצות ביטחוניות במערכות מחשב במאות ארגונים...מתוך מאות חקירות שערכנו אנחנו משוכנעים שהקבוצות המבצעות את החדירות
האלה מקורן בסין והממשלה הסינית מודעת לפעילותן...איתרנו למעלה מ 20-קבוצות פעילות בסין ...על פי החקירות שלנו מצאנו כי אחת הקבוצות האלה ,הממוקמת
באזור שנחאי ,חדרה ל 150 -ארגונים במהלך  7השנים האחרונות.
הקבוצה הזו מגובה על-ידי הממשלה והיא אחת מהפעילות ביותר בלוחמת הסייבר בסין ,זו כנראה
יחידה מספר  61298של צבא העם המצויה ב -המשרד השני של המטכ"ל הסיני .היא פועלת ממבנה
בן  12קומות שהוקם ב  ,2007 -היא מעסיקה מאות ואולי אף אלפי עובדים  ,חברת התקשורת
הלאומית הסינית מספקת לה תשתית ייעודית של תקשורת סיבי פייבר ,אנשיה דוברי אנגלית ,והיא
פועלת לפחות בארבעה רשתות גדולות באזור שנחאי.
מאז  2006הם חדרו לפחות ל 140 -ארגונים במתודולוגיה מובנית היטב המיועדת לגנוב כמות גדולה
של מידע  .לאחר שהם יוצרים מגע  ,הם מבקרים ברשתות הקורבן במשך מספר חודשים או שנים
וגונבים כמויות עצומות של מידע של זכויות יוצרים ,תכניות טכנולוגיות ,תהליכי ייצור ,תוצאות ניסויים,
תכניות עסקיות  ,מסמכי תמחור  ,הסכמי שותפויות ,רשימות אנשי קשר ודואר אלקטרוני של ראשי
הארגון....
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