
   תמלול מצגת המפקדה

   המפקדה - 1שקף מס' 

המפקדה היא מרכז העוצמה של המפקד בכל  הקשור בבניין הכוח, בארגון ללחימה ובהפעלת 

 היחידות למילוי המשימות ולהשגת המטרות

המפקדה כוללת את המפקד ומטהו, והיא פועלת למימוש התכניות ולהגברת היכולות של כל גוף 

  אמצעים ומסגרות מסייעים ותומכים במשימה.הכפוף למפקד והפעלת 

  המפקדה פועלת במערכות רשתיות ממוקדות משימה 

  מפקדה במימוש תכניותיו ובניהול הלחימהבהמפקד מסתייע 

   הפיקוד והשליטה –המפקד  – 2שקף מס' 

 ליחידה אחת ולמשימה אחת יש רק מפקד אחד

  המפקד הוא האחראי למימוש המשימות ולהשגת המטרות

פועל במערכת פיקודית היררכית, אחריותו אינה מצטמצמת למילוי המשימות במובן הטכני,  הוא

  המפקד אחראי גם למורל כוחותיו, לרוח הלחימה ולמוטיבציה, ולרווחת הכוחות 

המפקד פועל למימוש התכניות באמצעות מפקדי משנה, באמצעות המפקדה והמטה לרציפות 

  הלחימה לתמיכה ולסיוע ללחימה.

כונת פיקוד מוכוון משימה המפקד חייב  להבהיר את כוונותיו למפקדי המשנה ולהימצא בנקודות במת

  קריטיות בסמוך למפקדי משנה כדי לתמוך, לסייע ולבקר את פעולתם.

   המפקדה - 3שקף מס' 

 המפקדה היא גוף התכנון, שליטה ובקרה של המפקד

חזית ההתפתחות בהמשך המפקדה תומכת במפקד בהצגת תמונת המצב המעודכנת, בת

  ובמסגרתה נערך התכנון לקרב הבא

  ידי:-המפקדה מממשת את תכנית המפקד על

  מתן האמצעים הדרושים ליחידות המשנה •

  מידע, תאום, תזמון –יצירת התנאים הדרושים לביצוע המשימות  •

  בקרת הביצוע ותמיכה במוקדים בעייתיים •

  מענה לצרכי היחידות במילוי משימתם •

לה אמצעים בסיוע לכוחות הלוחמים כאשר הם מוקצים כסיוע עקיף או סיוע כללי המפקדה מפעי

  ליחידה. 

מודיעין, אש  –כמו  –המפקדה פועלת כמערכת רשתית על בסיס מקבצים משימתיים ומתמחים 

  לעומק, אחזקה, הספקה, לוחמת מידע וכדומה

   המטה - 4שקף מס' 

ניהול לחימה לפי  :גן כמקבצים משימתיים כמוהמטה הוא צוות האנשים הפועל במפקדה הוא מאור

כוחות או משימות, רציפות לחימה, לוחמת מידע, הונאה, תמיכה וסיוע באש לעומק, פינוי נפגעים 

 וכדומה

  ובמקבצים מתמחים כמו מודיעין, אחזקה, ניהול מידע, ניהול זמן וכדומה



וניהול המבצעים שבמימוש, ארגון המטה מופקד על תכנון, ניהול ובקרת המבצעים העתידיים, בקרה 

  והפעלת הכוחות כשגרה וכהכנה לקרב.

  המטה מקשר ומתאם תכניות ופעולות עם מפקדות שכנות וממונות

  פי צרכיהם-המטה תומך בפעולת הכוחות הכפופים על

  המטה פועל במתכונת רשתית 

  


