
  תמלול מצגת העוצמה

  מידע הוא אמצעי לחימה – 1שקף מס' 

פי  תחומי העניין שלו, יש המתעניינים בנתונים יחידתיים כמו -למידע משמעויות שונות לכל צרכן על

פריסה כשירות ופעילות, יש המתעניינים בנתונים טכניים כמו סוג ותכונות האמל"ח וכך הלאה. המידע 

 מפקד טקטי בקו המגע צריך מידע שונה ממפקד מערכתי. נדרש בהתאם לצרכי המשימה.

אסור שמידע יתקע במקום אחד למשך זמן ממושך. כדי שמידע יהיה מועיל הוא צריך להיקלט, לקבל 

  פי  הרשאות בכל עת.-י, שיוך לתחומי עניין ואחסון במקום ממנו הוא יוכל להישלף עלונסיווג ביטח

יבה הזו יש ליצור תיחום ברור מיהם צרכני המידע ולאיזה בובסבדיון הזה אני עוסק במידע בלחימה, 

בכל מפקדה צריכה להיות מערכת ניהול מידע, ובכל מערכת מהרמה  –סוגי מידע הם נדרשים 

המערכתית ומעלה צריך להיות מקבץ מידע מתמחה המפעיל רשתות מידע מתמחות ומהווה מקבץ 

  היזון לכוחות משימתיים.

 םמעונייניפי  לוח תפוצה, המידע צריך להיות נגיש לגורמים -שתמשים עלבהמשך להפצת מידע למ

  פי  סיווג והרשאות הנקבעות מראש.-על

  העוצמה – 2שקף מס'  

אני משתמש במונח עוצמה כאשר אני דן בכוח, עוצמה היא יכולת ההשפעה בפועל, כוח הוא נתון 

 ולות התיאורטיות של הכוח.כמותי. בחינת עוצמה של יחידה תראה תמיד שהיא פחותה מהיכ

בעוד שלנתון היחידתי הכמותי יש משמעות בתכנון הלחימה ובהערכות הכוחות, בעת המגע העוצמה 

  בפועל קובעת. 

לא קל לשקלל עוצמה מאחר והיא נובעת הן מנתונים כמותיים והן מנתונים תפעוליים איכותיים 

בהם כוח נחות כמותית גבר על כוח  מקרים רבתיאוההיסטוריה הצבאית מלאה  –ומנתוני סביבה 

  גדול ממנו.

  עצמה נובעת מנתונים טכנולוגיים, מנתונים איכותיים של מפקדים, לוחמים ושל פעולת יחידה.

ינו לבין שלנו והן יצירת וניצול פערים בינהן חוכמת הפעולה  –עוצמה נוצרת כתוצאה של פעולה 

  האויב.

ה קבועה, יתכנו מצבים בהם עוצמת יחידה רבה מול העוצמה היא מול יעד או משימה, והיא אינ

ראו את לוחמת הטנקים שלנו מול  –משימה מסוימת  ואינה מספקת מול משימה אחרת. כדוגמה 

  מערכי החי"ר המצריים במלחמת יום הכיפורים.

תפיסת  -המשמעות  מכך היא שבעת הפעלת הכוח צריך לקחת בחשבון את העוצמה בפועל שלו 

דות המשוריינות בתקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים התנפצה צה"ל את האוג

  חטיבות ודיביזיות הנאחזות בקרקע. –ת הנ"ט המצריות הגנה כנגד עוצבובקרב ה

  עוצמת כוח – 3שקף מס' 

בעת בניין כוח צריך לבסס את הכוח על העוצמות בפועל שלו, ההכרה הזו רחוקה מלהיות חדשה, 

 וציוותי כוחות הם לחם חוקו של צבא מודרני. 

יכולות רבות מגבירות את יכולותיו  –בעידן המידע, היכולות העוצמתיות אינן מוגבלות לכוח האורגני 

  פריסה גיאוגרפית קרובה. ועוצמתו של כוח גם ללא כפיפות הירארכית או

מודיעין, אש, לחימה אלקטרונית, תמיכה לוגיסטית הם דוגמאות  –עוצמות רבות ניתן להפעיל מרחוק 

  לכך. 

התנאים למימוש עוצמות פנימיות וחיצוניות הם מערכות פיקוד ושליטה מתאימות, תורת לחימה 

  משותפת, שפה משותפת ובמיוחד אחדות הפיקוד.



ה ברמות שונות בהתאם מות משולבות הוא מרכז עוצמה, ויש מרכזי עוצמהגוף המפעיל עוצ

י להיות מרכז עוצמה לתמיכה לוגיסטית, מרכז תמיכה לרציפות לחימה באש ושע –למשימתם 

  ובתמרון, מרכז עוצמה כמפקדה עוצבתית או מערכתית וכדומה.

פעולי להערכת תכנון ז עוצמה אינו מחליף את ההגדרה מפקדה, הוא משמש כעזר תכאור כמריהת

  ותאור התפקיד והחשיבות במערכת בעת הפעלה.

  עוצמה נגישה –צורך מבצעי  – 4שקף מס' 

לכל צוות קרב יש עוצמה, ולעתים הם שילוב יכולות  –מרכזי עוצמה, לעתים הם כוח פיזי מרוכז 

 המאוגדות יחדיו ממקורות שונים למשימה אחודה. 

שונות ממקורות שונים יוצרת מספר רב יחסית של מרכזי עוצמה  בעידן המידע, היכולת לשלב עוצמות

  המשתלבים בקרב ושאינם בכפיפה פיזית עם כוחות קרב המגע.

תכנון נבון מאזן בין שתי  –כל שילוב הוא שילוב של יתרונות אבל גם שילוב של מגבלות וחסרונות 

  המגמות האלה. 

אלקטרונית וכיוצא באלה יכולות להשתתף  למשל אש, לוגיסטיקה, עתודה, לחימה ,מערכות רבות

כל כוח לוחם בקו  עם –אוויר, ים, ווירטואלי   –בקרב היבשתי מהעומק, מהאגף או אף מממד אחר 

  המגע או בעומק

הארגון לקרב הוא כמערכת של מערכות. בה הנגישות והמעבר בין מערכות וההסתייעות ההדדית 

  ביניהם נעשית ביעילות ובמהירות מיטבית. 

תכנון כזה ובניין כוח כזה מאפשר הסטת מאמצים במהירות , ריכוז ופיזור מאמץ ביעילות ניהול 

  לחימה דינמית וגמישה תוך ריכוז מאמץ וחסכון הכוח 

  


