
   – תמלול מצגת מאמצי לחימה

   1שקף מס' 

צבא מאורגן ומתכונן לנצח מלחמות או ביתר דיוק להשיג את המטרות המדיניות של מדינתו. זה ייעודו 

העיקרי. בנייתו והכנתו בימים שלפני מלחמה צריכים לשרת את הייעוד הזה במסגרות אילוצי הזמן 

 עיתוי ומשך, גיאוגרפיה חזית ועורף. –והמרחב 

  יש שתי גישות אפשריות עקרוניות לבניין הכוח ומוכנותו למלחמה:

  -הוק לפי הצורך -האחת בניין ארגוני על בסיס יכולות טכנולוגיות  כלליות וארגון התואם להפעלה אד

  ראה דגש על זרועות וחילות מקצועיים, ויחידות עוצבות ומפקדות הנערכות לכל מצב קרב נדרש.

על בסיס משימות צפויות, והתאמה ארגונית להתכוננות טרום מלחמה על  בניין ארגוני –האחרת 

בניין התשתית המשלבת כמצע (תורת  –מרחבית -ממדית ורב-בלחימה רב –הבסיס המבצעי. כלומר 

  לחימה, ממשקים, טכנולוגיות) שעל בסיסו נבנות יחידות עוצבות ומפקדות באחריות זרועות וחיילות.

  הראשונה נציג כאן את האלטרנטיבה מאחר ואנו מורגלים בדרך
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 פעולות מוכוונות למשימה מוגדרת. –לחימה נערכת במאמצים ממוקדים 

  ברמת העל יש שלושה מאמצי לחימה

  פיזיים או וירטואליים –שייעודו השגת שליטה ביעדי הלחימה  –מאמץ קרב המגע 

מטבעו הוא אינו ערוך להשגת שליטה  –שייעודו השגת עליונות במרחב לחימה  –מאמץ קרב הסיוע 

  (עליונות רצופה ומכרעת) 

כלל הכוחות ככוחות, ושני המאמצים  תייעודו הבטחת מוכנות וכשירו –מאמץ רציפות הלחימה 

המאמץ הזה נקרא במינוח לוגיסטיקה בצה"ל שזה מינוח ארגוני לא  –האחרים לעמוד במשימותיהם 

  וזו טעות. –לוחמני 

ניגע בכך  –במסגרתם מתנהלים מאמצים קרביים מתמחים  –ם מאמצי לחימה שלושת המאמצים ה

  בהמשך

   3שקף מס' 

הוא אינו ארגון מנהלתי  –כיצד נראה מאמץ? במהותו מאמץ הוא פעולה ותוצאה ממוקדות משימה 

 הוא ארגון מבצעי תפעולי. –בירוקרטי 

ן את פריסת הכוחות והאמצעים המכיל הן את יעדי הלחימה וה -הוא נערך במסגרת מרחב גיאוגרפי

  הפועלים במסגרת המאמץ.

כוחות המאמץ ודרכי הפעלתו ממוקדים במשימה ובתרומתם למשימה  –מאחר והמאמץ הוא פעולה 

ולא בפריסת הגיאוגרפית או בארגונם בימים טרום מלחמה. גמישות הפעלתם היא במערכות הפיקוד 

  והשליטה.

  בין שלושת המאמצים. מבחינה גיאוגרפית עשויה להיות חפיפה
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זה שייעודו השגת שליטה במרחבי הלחימה וביעדים. קרב המגע נערך במרחבי  –קרב המגע 

 במגע ישיר עם אויב אם בקו מגע ואם בעומק שטחו של האויב.  –הלחימה 

שעקב  –מרחבית בקרב המגע לוקחים חלק כוחות ואמצעים מגוונים -ממדית ורב-בלחימה רב

  ם להתבסס בהפעלתם על מספר עקרונות:יריכת בהפעלתם המשולבת צוהמורכב

  אחדות המשימה ואחדות הפיקוד אהראש והראשון בהם הו



לפיו המפקד המבצע אחראי לקביעת  –עקרון הפיקוד וניהול הקרב מתבסס על פיקוד מוכוון משימה 

הישירים והעקיפים לביצוע  – םהתכנית ודרכי מימושה, ולשם כך מוקצים לו מראש כל האמצעי

הרעיון המערכתי ערוך לכך מראש.  –תי הכוחות ערוכים לכך מראש וציו –המשימה באופן אוטונומי 

  טקטית או מערכתית ערוכה כך למשימתה. –כל רמה 
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-ההערכות היא במאמצים קרביים משימתיים ומתמחים המאורגנים במסגרות צוותי קרב ונתמכים על

 מפקדות ומערכות ניהול קרב פיקוד ושליטה מותאמות.ידי  

ליד מאמץ קרב הסיוע ארוך  –למשל מערך סיוע האש הקרוב שהוא חלק אוטונומי מקרב המגע 

  הטווח בו ניגע בהמשך.

  כך גם מאמץ רציפות הלחימה של מאמץ קרב המגע בצד מאמץ רציפות הלחימה הכולל.

כלומר תורת הלחימה ומערכות הפיקוד והשליטה, ההבחנה בין אלה מתמקדת בהישג הנדרש 

  המותאמים מראש. -ובממשקי השילוב והתפעול 

מתמחות ומקצועיות כבסיס לצוות קרב  –הוא מתבסס על יחידות יסוד  –הארגון הוא משימתי 

פעולתו היא גיאוגרפית ממוקדת, המאמץ עשוי לפעול בדרכים מגוונות, ריכוז, ביזור,  –משימתי 

מגוון דרכים שמאחד אותן המגע עם  –נס או מתפרס, לחימה בקו מגע ולחימה בעומק תמרון מתכ

  אויב להשגת שליטה בכל מגע בנפרד ובמערכה כולה
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ידי  שינוי -מאמץ קרב הסיוע הוא מאמץ אש קטלנית ושאינה קטלנית, הוא מוכוון להשגת עליונות על

סטרטגית. קרב האש ברמת הסיוע הקרב הוא חלק יחסי עוצמה ויחסי כוחות ברמה המערכתית והא

 ממאמץ קרב המגע.

עשויה  תוטילייבעוד מאמץ קרב המגע פרוס בסמיכות אויב וליעדים, פריסת כוחות ארטילריה  קנית 

  אש מהים, או בסיס לוחמת סייבר ול"א.כמו גם בכל מקום, להיות 

מודיעין  ומתיים ומתמחים כמו מאמצי קרב משייש ב –מימדי ורב מרחבי משולב -זה מאמץ רב

למטרות, מערכות ניהול ובקרת אש, מערכי רציפות לחימה המקנים לו אוטונומיה תפעולית 

  אחדות המשימה והפיקוד במסגרתלהשתלבות במערכה במתכונת פיקוד מוכוון משימה 
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על  הוא מרחב המתבסס –מרחב פריסת מאמץ הסיוע מתבסס על לחימה מהעומק אל העומק 

 אמצעים ולא על גיאוגרפיה.

כדי שהוא יוכל לפעול כמאמץ אוטונומי צריך לשחרר אותו מהסיוע למאמץ קרב המגע וזה האחרון 

  צריך להיות מצויד באמצעי סיוע קצרי טווח ורבי עוצמה משלו.

 –בעוד מאמץ קרב המגע צמוד לפריסת מערכי האויב, מאמץ הסיוע הוא רב תכליתי ורב ייעודי 

ראה לדוגמה את הפעלת חיל  –משימתי -ן טווח יעיל ורמת דיוק מספקת מרחב הסיוע הוא רבבהינת

  האוויר כיום.
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קרב וסיוע  –מאמץ רציפות הלחימה הוא תנאי חיוני ללחימה כולה, בשונה משני המאמצים הקודמים 

גיאוגרפיה בגלל הוא רצוף ופעולתו אינה מסתיימת בהשגת יעד כלשהוא, פעולתו היא צמודת  –

 שתמיכתו היא בכוחות ובאמצעים הפועלים במרחבי מאמץ קרב המגע ומאמץ הסיוע.

קרב  –משימות רציפות הלחימה בשני המאמצים  –מנת שיוכל לנהל את המאמץ כמאמץ מערכתי -על

המאמץ המערכתי פועל מהעומק אל העומק או  –וסיוע מבוססות על צוותי רציפות לחימה במסגרתם 

  יבשה, אוויר וים. –הוא מתנהל צמוד גיאוגרפיה  –חבי פריסה אל מר



בארגון הנוכחי הרעיון התורתי דומה אלא שהרעיון הארגוני תחת המושג לוגיסטיקה אינו מכיר 

אלא עוסק בפתרונות ארגוניים מבוזרים בין המפקדה  –במאמץ רציפות לחימה אחוד כמאמץ 

  הראשית ומפקדות מרחביות
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רציפות הלחימה, בשונה משני מאמצי הקרב האחרים, מבוסס על התמחות ומשימה, תחומי מאמץ 

הפעילות שלו כוללים תמיכה באנשים, באמצעים ובמערכות מתמחות (אחזקה וכשירות) ובמערכות 

 משולבות בלחימה (מלאים), תשתיות מבצעיות וכדומה.

 -מימד-מגע וסיוע, והוא רב –חימה מרחב הפעולה שלו פרוס על כלל המרחב העורפי של מאמצי הל

  המרחב האוויר והמרחב הימי ומרחב היבשה.

הדיון כאן במאמצים הוא ראשוני ועקרוני, במצגות בהמשך נעסוק בפרטים ובהמחשות כיצד התפיסה 

  הזו עשויה להראות בלחימה בעתיד

 


