
   תמלול לחימה כנגד מרכזי עוצמה

   1שקף מס' 

 עוצמתו של יריב נפרסת על מספר מרכזי עוצמה מהם או על בסיסם מופעלים כוחות ואמצעים. 

  הם מופעלים ואינם מפעילים. –האמצעים והכוחות אינם גורמי הכרעה 

אל מקבלי  ותכוונלחימה כנגד אמצעים היא לחימה סיזיפית שאינה יעילה כאשר מטרות הלחימה מו

  ההחלטות בצד שמנגד. 

ראינו זאת בעזה  -צה"ל לחם פעמים אין ספור כנגד אמצעים כדרך לרמוז רמזים או להעביר מסרים  

וזו טעות  –ובדרום הלבנון במערכה שבין המלחמות, צה"ל ניסה זאת גם במלחמת לבנון השנייה 

  שאסור לחזור עליה.

שנים לפעול ברמזים יפעל כך גם בתחילתה של מי שהתרגל עשרות  –הקושי נובע מההרגל 

  המלחמה הבאה.

 –בסדר יורד  –באם לא ניתן להגיע למגע עם מרכזי העוצמה צריך ללחום כנגד מה שמשפיע עליהם 

  מהכי קרוב בהשפעתו כלפי מטה  

לא צריך ללחום כנגד כולם, אלא ליצור השפעה מצטברת ולעצור במקום או במצב בו ההשפעה אכן 

  ופועלת.נוצרה 

  היא אינה מטרה ואינה ערך. –מלחמה צריך לצמצם בהיקפה ככל שניתן 

נאמר ברמה הטקטית זה המפקד, בגוף גדול  –בגוף קטן  –לכל גוף יש מרכז עוצמה במבט ארגוני  

  קצת יותר  זו המפקדה, במערכת זה המרכיב הדומיננטי בה או צומת ניהול המידע בה

  אש, תנועה, רציפות או מידע –כת החיוניים להשלמת המשימה זה מערך או מער –במבט תפעולי 

   2שקף מס' 

 א המטרה וממנה נובעת  המשימה.והמוקד על בסיסו נבנה כוח ללחימה ה

כל הכוחות המצוותים ללחימה, ברמת מעורבות משתנה בהתאם ליכולותיהם והצורך המבצעי, 

פים את עוצמתם (תוצאות הפעלתם התכנית, וניהול הקרב משלבים ומצר .וקדים במשימותיהםממ

  בפועל) לכלל עוצמת הכוח.

  לא צריך את כל העוצמות כל הזמן.  –שילוב היכולות אינו מקסימלי 

המפקד יכול, וצריך, לתכנן ולפעול על בסיס ריכוז המאמץ למוקד השפעה וחיסכון בכוח לרציפות 

  לות הלחימה.יוליע

 יא המשימה היחידה המחייבת נוכחות פיזית בתאהי ,משימת כיבוש, לצורך השגת מטרות הלחימה

בתנאי שמערכות   ,הן ברמת תמיכה או סיוע ויכולות לפעול ממרחקהלחימה, כל המשימות האחרות 

  פי צרכיו.-המידע זורם לכל משתתף  על –פועלות היטב והמערכות התקשורת בין כל הלוחמים 

  :שלושה מרכיבים טכנולוגיים מתנים את היכולת לפעול כך

מטרים  תמטרים בודדים לאמצעי אש, עשרו - -למשימתו  –של האמצעי המופעל רמת הדיוק 

  לאמצעי לוגיסטיקה, מטרים בודדים לאמצעי איסוף מודיעין וכדומה

  קילומטרים ואמטרים  אלפית ומאו: של שיגור האמצעי למטרה הטווח היעיל

  למקום הנדרש בזמן הנדרש – זרימת המידע

   3שקף מס' 

 ממדית נקודת המוצא הארגונית היא היכולות ולא השיוך הארגוני.-בלחימה משולבת רב



וגישור (עצמאית או בסיוע)  לחימה –לו שני תפקודים עיקריים  –בין כל היכולות מגשר מרחב המידע 

  בין כלל האמצעים והכוחות לפי העניין והצורך. וקישור

  הוא אחדות המשימה ואחדות הפיקוד.עמוד השדרה שעליו וסביבו נארג הארגון הלוחם 

  אוויר, ים, יבשה ומידע –הלחימה הרב ממדית מתבצעת בשילוב חמשת מרחבי הלחימה 

בה הוא המפקד והלחימה  –הלחימה האוטונומית במרחבו  –לכל מרחב לחימה יש שתי גזרות פעולה 

  בתמיכה ובסיוע בה הוא פועל תחת פיקוד מפקד מרחבי אחר.

יכולות  כאשר הוא מתפקד היטב, מביא לאפשרות הקטנת הכוח במגע, הן בגללשילוב היכולות, 

  טכנולוגיות  משופרות בכוח עצמו והן באפשרות להפעלת עוצמות של אמצעים משלימים מרחוק.

   4שקף מס' 

קרבים אותנו להשגת מטרות הלחימה והמלחמה. מהלחימה המשולבת מתמקדת במרכזי עוצמה ה

כל יעדי הלחימה המשולבת מצויים  –ונומית במרחבי המידע, האוויר והים למעט יעדי הלחימה האוט

  ביבשה. 

כוח יבשתי בו פועלים במשולב אמצעי מודיעין, אש ורציפות לחימה ממרחבי האוויר, הים והמידע, 

עשוי להשלים משימות הגדולות בהרבה מכפי שכוח בהיקף דומה מסוגל היה להשלים לפני עידן 

 המידע.

ארגונים שאינם ומשך מאחר ואמצעים מופעלים ממקורות ו קצב, עיתוי –הזמן לפעולה ות פחתו מגבל

ן בנתיבי תנועה, בשטחי פריסה וקצב ימותנים במגבלות גיאוגרפיות או טופוגרפיות המוצאות את ביטוי

  תנועה של הולך רגל או כלי רכב.

מושפעים (כמעט)  פחתו מגבלות עוצמת האש על מטרה מאחר ואש מופעלת מאמצעים שאינם

  מאילוצי איום באש נ"ס, או ביכולת נשיאה של רכב, קליבר של תותח או מלאי בטן ומצבור.

לעומת זאת גברה התלות בפעילות ויעילות מערכות ניהול המידע, וביניהן בולטות מערכות הפיקוד 

  והשליטה.

לה ואיכותה תואמת ממדית יעי-מרחב המידע יוצר ומתנה את היכולות לפעול במערכת משולבת רב

  ליכולות הטכנולוגיות ולתורת הלחימה המותאמת הנוצרת בעקבותיהן

 


