
   תמלול מצגת הבסיס לפיקוד ולשליטה

   המפקד והמפקדה – 1שקף מס' 

המפקד מופקד על הפעלת הכוחות והאמצעים העומדים לרשותו להשלמת המשימות שהוטלו עליו 

  על אחריות המפקד אין עוררין ואין פשרות. שקבע בעצמו. הואל

ידי  תכנון -על –תכניתו  תלרשותו כלל הכוחות והאמצעים שהוקצו לו, והמפקדה המיועדת לממש א

  בקרה וניהול.

היקף המידע וקצב ההתפתחויות בעת לחימה גדול מכפי יכולת של אדם יחיד להקיפן ולפעול בתבונה 

  היקף המשימה.לחידה ויל הדבמסגרתן. כמובן בהתאמה לגו

תכנן, לשם כך ישנן טכניקות ארגוניות ותהליכיות המיועדות לתת למפקד את מיטב המידע והיכולות ל

  ולממש את תכניותיו.

כל הקשור במימד הקוגניטיבי בין  –יש תחומים בהם אין למפקד תחליף או ממלא מקום ש אאל

  פקד וחייליו בכל דרגותיהם הוא נחלתו הבלעדית.מה

מנהיגות, מוטיבציה, יוזמה, מורל, וערכי יסוד כמו טוהר הנשק הן אחריותו הבלעדית ובעת לחימה 

  ול אחר.ניצבים מעל לכל שיק

   הבסיס לפיקוד ולשליטה – 2שקף מס' 

 מימדי מותנה באיכות הפיקוד והשליטה פי כמה יותר מקרבות העבר.-הקרב הרב

מעט ברמה באסטרטגית, קצת  –מעט מאד ניתן היה לשנות במהלך הקרב ובעבר כוחות יצאו לקרב, 

  רמה המערכתית ומאומה ברמה הטקטית.ב

  לו נשען על יכולות ההתאמה, השינוי והדינמיקה בניהול הקרב.מימדי הקרב כו-בקרב המשולב הרב

  אין יותר שגר ושכח. –ניהול הקרב הופך להיות מרכז עוצמה מכריע 

פר יסודות המאפשרים פיקוד ושליטה תואמי יכולות מתקדמות, סלשם כך צריך לגבש ולהקפיד על מ

  פיקוד שלהם.ובה בעת מאפשרים ומסייעים למפקדים לממש את חוכמת הלחימה וה

  אחדות המשימה ואחדות הפיקוד הם תנאי יסוד וראשוני לפיקוד יעיל וטוב

  הבחנות בין פיקוד ושליטה לבין עבודת מטה הן תנאי יסוד ארגוני לפעולה יעילה של גופים ומפקדות

   הבסיס להפעלת מפקדות – 3שקף מס' 

 מראשיתו.הקרב המשולב של עידן המידע יוצר מתחים ארגוניים ותפקודיים 

עורפי מצויים אמצעים וכוחות המיועדים הבקצהו הקדמי מצויים כוחות במגע עם אויב, ובקצהו 

להשתלב בקרב המגע, לסייע לו או לערוך קרבות בעומק מרחב האויב וכל זאת במסגרת משימה  

  מערכתית אחודה.

ת להיות מרכז המפקדות הופכו –מנת שמערכת מורכבת כזו תתפקד ביעילות הנדרשת בלחימה -על

  עוצמה חיוני, הן בקלות יכולות להפוך לאבן נגף.

ומאחר וכלל הלחימה היא דינמית ונזילה, כל המפקדות צריכות להבנות  –לכך צריך להיערך מראש 

סם יעים על בסוזה לא מחייב זהות ארגונית, זה מחייב יסודות קשיחים וקב –על בסיס אותם עקרונות 

  משימה  ספציפית.מותאמת המפקדה הספציפית ל

  :יסודות הבסיס כוללים

  מבחינת התמחות, תהליכי קבלת החלטות, קשב ותקשורת –המפקדה ערוכה לפעולה בקרב משולב 

  חלוקת האחריות לאחריות מרחבית רחבה ולאחריות משימתית בגזרה צרה



 בו האחריות של המפקד–הגמישות הרבה והדינמיקה של הקרב מחייבות פיקוד מוכוון משימה 

  בבחירת דרכי הפעולה ומימושה היא מקסימלית, אבל הוא חייב להיתמך על עבודת מפקדה יעילה 

עתודות ועומק הערכות מאפשרות ניצול התפתחויות  –ההתפתחויות מגיעות בחתף  –בקרב דינמי 

  להצלחה 

   שתי גישות – 4שקף מס' 

מה הירארכי קשיח בו היוזמבנה  –יש שתי גישות עקרוניות לארגון הכוחות ולעבודת המפקדה 

ת יוזמה ולדינמיקה נה גמיש ודינמי המתאים את פעולותיו לזרימבמוהפעולה זורמים מלמעלה למטה ו

 טה כאחת.מלמהבאה מלמעלה ו

התכניות נקבעות במידה רבה מראש, וסטייה מהן עלולה לזעזע את כלל פעולת  –במודל הקשיח 

  כפופות צרים עד מאד. בחירה וההחלטה של רמותההמערכת, שולי חופש 

זה מחייב דרג פוקד ומפקדות  –שולי חופש ההחלטה והפעולה רחבים יותר  –ודל הדינמי מב

המערכת כולה צריכה להיות –פי החלטתם המוקדמת -הערוכות לתת מענה למצבים משתנים שלא על

  גמישה ומגיבה להתפתחויות יזומות בכל הרמות.

   המפקדה כגוף לוחם – 5שקף מס' 

ת חלק בלחימה, בין השתנות שדה הקרב משתנים תפקידן וחשיבותן של מערכות שונות הנוטלועם 

  אלה גם המפקדה.

, נוסף מימד לחימה וירטואלי 20-בשדה הקרב חלו שלושה שינויים מהותיים מאז ימי המאה ה

  זמן והמרחב עברו שינויים מהותיים.ממדית, וממדי ה-הלחימה התפתחה להיות רב

המפקדה היא גוף לוחם קריטי, בין הכוחות העומדים לרשות המפקד היא בעלת חשיבות עליונה 

פעילה ומכוונת את מוהיא ניצבת במרכז המערכת הבהפיכת הרעיון המבצעי של המפקד לתכנית 

  הלחימה, היא מתכננת , מבקרת, שולטת ומפעילה את מערכי אמצעי הסיוע והתמיכה  לקרב.

   המפקדה הפעלת – 6שקף מס' 

ם לבוא יכירות של הפעלת צוותי הרקב השונים צמנת שהמפקדה תתפקד ביעילות, אותם העקרונ-על

 לידי ביטוי.

צוותים המתמקדים במשימה כמו  –המפקדה היא גוף לוחם. היא צריכה להיות ערוכה בצוותי קרב 

וצוותי  ,מק וכדומהניהול קרב, תכנון הקרב הבא, ניהול קרב רציפות הלחימה, ניהול ההערכות בעו

  קרב מתמחים כמו מודיעין למטרות, פינוי נפגעים, אחזקה, הפעלת אש מהעומק וכדומה.

   המפקדה מרכז עוצמה – 7שקף מס' 

, ושל היחידה כולה להשגת ובעת את גבולות היכולת של הכוחות לתפקדקעבודת המפקדה 

 המשימה.

פקדה צריכה לכלול מומחים המבינים את מגוון היכולות והאמצעים העומדים לרשותה הוא רב, המ

  היכולות אלה וארגון המאפשר למצות את היכולות ולהעמיד אותן לרשות הכוחות שבמגע.

המפקדה היא גם המוקד ממנו ניתן להפעיל אמצעים וכוחות שאינם תחת פיקוד ולעתים קרובות גם 

  אינם מצויים במרחב הלחימה של היחידה.

ש ובראשונה בתכנון והכנת צוותי הקרב למשימותיהם וכהשלמה ברא –המפקדה היא גוף לוחם 

  .יעים ותומכים במסגרת הקרב המשולבבהפעלת אמצעים וכוחות משלימים, מסי

ב אוויר, ים, מרח –ככל שעולה הרמה עולה חשיבות הפעלת הכוחות והאמצעים מממדים שונים 

  יעילות עבודת המפקדה.ביעילות הפעלתם מותנית  –המידע 



המפקדה הופכת ידיעות למידע, ומעבדת את המידע  –הלחימה של המפקדה הוא מידע  אמצעי

ידי  המפקד, מפקדי המשנה וקציני -להכנת תכניות, לבקרה ולשליטה וכבסיס לקבלת החלטות על

  המטה.

   בסיס עבודת המטה – 8שקף מס' 

בתחומי זמן שונים, עבודת מטה במהותה היא ניהול תהליכי קבלת החלטות ברמות מורכבות שונות ו

אם בתהליכים בתוך המפקדה בין הצוותים השונים ואם בין המפקדה, כפופותיה, שכנותיה והמפקדות 

 הממונות עליה. 

  העבודה כולה נשענת על המידע העומד לרשות המטה ומקבלי ההחלטות. 

טפל, במערכות ממוחשבות טיב קבלת ההחלטות מותנה בניהול יעיל של המידע, ברירת העיקר וה

שונה לפעולה שונה,  סדרי העדיפות והפצת המידע והפנייתו ליעדיו, ומידע עשוי להיות בעל משמעות

  ובשטף המידע הסכנה לאבד מידע גדולה עד מאד.

חוכמה אנושית וניהול  –בינה מלאכותית  –מערכת ניהול מידע הנשענת על מערכות ממוחשבות 

  גמיש הם הבסיסי ממנו עבודת המטה יכולה להעלות את תפקוד היחידה בסדרי גודל. 

   ניהול עבודת המטה – 9שקף מס' 

ה מערכת כדי שעבודת המטה תהיה רצופה ומתואמת יש צורך בשתי מערכות משותפות לכל המפקד

הן פעילות מבצעית והן  -פי תכנית המפקד-ניהול זמן, העוקבת ומתאמת את כלל הפעילויות על

 פעילות תהליכי קבלת ההחלטות

יש בה מסעפים למידע מודיעין,  –היא המורכבת יותר  –המערכת השנייה היא מערכת ניהול מידע 

מקושרת למקבצי מידע חיצוניים הן  למידע מטרות, למידע כשירות וסד"כ, למידע תכנון מבצעי והיא

של יחידות כפופות והן של כוחות ואמצעים תומכים ומסייעים ללא תלות בכפיפותם המבצעית 

  השגרתית לכאורה.

  


