
 תחומים אותם אנחנו פותחים לדיון

 

 לוחמת תמרון

  

ל עוסק בשנים האחרונות “ התמרון בצה 

ברמה טקטית ,  בתמרון במרחבים מורכבים 

או איום באויב שאינו   —וכנגד אויב  ,  בעיקר 

צבא סדיר עם מערכי הגנה מבוצרים כפי 

 .שהכרנו במלחמות של המאה העשרים

 —אנחנו נעלה לדיון את השאלות

מהו תפקידו המרכזי של התמרון למשוך *  

דו באש  ולהשמי יב להיחשף  א ת האו

או שמא הוא מיועד להביע להביא ?  מרחוק

יי מצב -להכרעת הלחימה על  נו ידי  שי

 ?בסביבת הלחימה

 

 

 

 

 מפקד ומפקדה —ניהול מידע 

 

מעבר הצבא למערכות דיגיטליות העביר 

את מרכז הכובד של הפיקוד והשליטה 

מאיסוף מידע כפי שהיה במאה העשרים 

 .לניהול מידע

מערכות דיגיטליות ששולבו במערכו ת 

על תפיסת “  הולבשו ” הפיקוד והשליטה  

ארגון וניהול מפקדות שפותחה ,  מבנה 

. של המאה הקודמת   60  –בשנות ה 

“ אילוץ ” התוצאה הבלתי נמנעת היא  

היכולות החדשות לפעול במגבלות 

 .התהליכים והארגון הקודם

 ?האם אפשר לעשות אחרת

 :דבר ראש המכון

המכון מיסד את   2012במהלך שנת  

היערכותו  לשילובו  במערכות פיתוח 

 .ל“ולימוד תרות הלחימה בצה

ד “ תוה ,  י “ התחלנו להתניע פעילות מול מז 

מול כל גוף בהתאם לצורך מוגדר ,  ם “ ופו 

 .ובסוג פעילות שונה

מאגר הידע שעומד לרשותנו מורכב 

ל הנכונים לחלוק “ מותיקי השירות בצה 

, ל כיום “ בידע שלהם עם מפקדי צה 

לימוד ועיבוד ידע ומידע ,  ממקורות איסוף

ממקורות שונים לצרכים מוגדרים של 

ל ולהפניית תשומת לב לנושאים “ צה 

מרכזיים שאנחנו חושבים שיש צורך 

 .לבחון אותם

לכל מי שקורא עכשיו את הדברים 

יש ניסיון מצטבר  יקר ,  האלה יש ידע 

מפז שהצטבר במהלך שנים רבות  של 

אל תתנו לידע הזה .  פעילות ומחשבה 

ל “ צה ,  לשקוע באבק ולהישאר מאחור 

צריך אותו גם אם הוא לא יוצא בראש 

 .חוצות ומבקש אותו

, ישמור ויפתח ידע מצטבר ,  המכון ירכז 

אם ,  שכאשר יהיה צורך בו הוא יהיה זמין 

 .לא היום אז מחר

עד הקמת המכון לא היה מקום לשמר 

לשם כך אנחנו   —ולטפח ידע מצטבר  

 כאן

 .ל בהווה ובעתיד“ידם ולהרחיב אופקים למפקדי ומנהיגי צה-ל במידע בכל תחום המתבקש על“להעשיר את מפקדי צה,להוות בית יוצר לחשיבה צבאית יצירתית

 הפעילויות בעת האחרונה והתכנית להמשך

במהלך החודשים האחרונים המכון 

פעל  בעיקר לבניין תכנית העבודה 

לשיתוף בנינו   תשתית    — 2013לשנת 

תכנית אותה נפעיל  ם  “ פעולה עם פו 

ם   כי י במהלך השנה בתמיכה בחנ

ת  ים והעבודו נ ו נרי ת הסמי דו בעבו

שנים למלחמת   40.   השנתיות שלהם 

יום הכיפורים  הוא מוטו מרכזי בתכנית 

יים “ פו  ם וותיקי אותה מלחמה מצו

 .אנחנו נשלב את חלקם בתכנית, בינינו

ל של “ פעלנו בתחומי הארגון והתו 

המלאכה   —ל  “ מאמץ התודעה בצה 

בראשיתה ואנחנו משתלבים בתכני ת 

 .המטה הכללי לקידום הנושא

למפגשים התחלנו במימוש התכנית  

ים    עי ם ” מקצו י מי נטי מפגש      -“  אי

בדלתיים סגורות של אנשי מקצוע 

צבאות זרים וגופים   —מגופים שונים  

מתמחים לחילופי מידע ולדיון מקצועי  

על המפגש הראשון עם . נקי מאילוצים 

 .ב ראה בהמשך“צוות של צבא ארה

לשילוב  בין אנחנו מפעילים תכנית   

פיתוחי התעשיות הביטחוניות ותורת 

מאז ומעולם מתקיים  —ל“הלחימה בצה

התעשייה   -הויכוח מי מוביל את מי   

איננו   —ל או להיפך “ ומוצריה תא התו 

—הוא אינסופי    —נכנסים לויכוח הזה 

אנחנו מנסים לקרב את שני התחומים 

 .במקום ליצור תחרות

 

 2013ינואר  —ידיעון תקופתי 

 ?מה בביטאון החודש

בכל ביטאון בצד מידע על 

עים   רו אי ו ת  לו ג —פעי נצי

נושא תורתי מסוים ממקורות 

והפעם —זרים בדרך כלל  

) 2‘  בעמוד מס (בחרנו להציג 

ל  ע ה  י ס ו ר ב ת  ו ב ש ח מ

הפעלת כוחות משוריינים 

ד  ר   —בעתי מאמ ה ם  נ אמ

ב  ב  ת כ 2  –נ 0 0 ל    6 ב א

הרעיונות והכיוונים מעסיקים 

 .ל“צבאות רבים וגם את צה

הצבא הרוסי החל ברפורמה 

ב  2  –רבתי  ך   008 המשי ו

ם  להתאי ו תה  או לתגבר 

וב   2011  –אותה לשינויים ב 

בעקבות המלחמה   2012

 .בגיאורגיה

בעמוד האחרון אנחנו מציגים  

ן  ו כ מ ה ת  ו ,  א י ת ו ר ט מ

 .ותכניותיו

 

 :פעילויות

עם  סדנאות משולבות 

 צבאות זרים 

2 

 2 חקר מבוסס ניסיון מבצעי

ליווי והעשרה לחניכים 

 במכללות

2 

 3 אתר אינטרנט

 4 ימי עיון וכנסים

 5 עלונים ומידעונים

 6 פרסומים מקצועיים
אתה רוצה להיות מעודכן בכיווני ההתפתחות של ? ל“יש לך ידע ואתה מוכן לחלוק אותו עם צה

זה לא  —אל תחכה שיזמינו אותך ? יש לך רעיונות כיצד לעשות טוב יותר? ? ל בישראל ובעולם“תו

 .והצטרף לפעילויות שלנו וללוח התפוצה של פרסומינו, בוא אלינו  —יקרה 



 רפורמה בצבא הרוסי

 שר ההגנה הרוסי , סרדיוקוב

חולל מהפכה )  2012—2007( 

תית כאשר   ת  משמעו י נ ו ארג

החליף את המבנה המסורתי של 

סגלי חירום דיביזיוניים הערוכים 

ן  יחידות  ר ולאימו לגיוס מהי

במבנה חטיבתי בשירות קבע 

ת  ו ב י ט ח ל ה  מ ו ד ת  נ ו כ ת מ ב

א  צב ל  ש רה  הי המ ה  ס י הפר

 —הנימוקים העיקריים היו . ב“ארה

לם  ת עו ת מלחמו ו י שלא צפו

חדשות והאיומים הם מקומיים 

. וצריך כוח עוצמתי נייד ומהיר 

נימוק אחר היה קיצוץ דרמטי 

במצבו ת כוח אדם ובמספר 

 .היחידות

הרפורמה כללה גם שינויי ארגון 

ת  ס י ר פ ו   מ כ ם  י י ג ט ר ט ס א

הפיקודים המרחביים והכפפת כל 

וגם ,  הזרועות למפקד הפיקוד  

תפיסות חדשות בתחומי הלחימה 

התו  ת “ ו מהפכ רת  חדי עם  ל 

ניה ‘ צ ‘ המידע ולקחים שנצברו בצ 

 .ובגיא ורגיה

 הרפורמה הארגונית בצבא הרוסי

הכן את האמצעים   –חוק שני  

 וקבע את דרכי הפעלתם

יצור יחסי כוחות   –חוק שלישי  

 המביאים ניצחון

 

הצבא הרוסי אינו דוגל בתפיסת 

ת  ח ו ו הר המלחמה  ת  ו נ ו עקר

לתפיסתו יש לניהול ,  במערב 

ם   י ע ו ב ק ם  י ק ו ח ה  מ ח ל מ ה

שנכתבו על בסיס ניסיון עבר 

 :מצטבר

קבע את יעדי   -חוק ראשון   

 המלחמה  והדרך להשיג אותם

עקרונות לחימה הם   —בראייתם 

יישום קונקרטי לניסיון העבר ולא 

יכולים להתבסס על תיאוריה 

ה  ד ב ת ,  ל ו י ה ל ם  י כ י ר צ ם  ה

 .מותאמים לצורך קונקרטי

 רוסיה חושבת על קרב נייד ומשוריין

 הצבא הרוסי ועקרונות המלחמה

 מחשבות רוסיות על לוחמת שריון כיום

 ).2006(רוסיה  –למחקר מדעי  38' סגן מפקד המכון מס, מרטישין. י.קולונל ו

יכולת להפעיל במקביל נשק להשמדה 

 ומערכות הנחייה מסוגים שונים

ק  להפעיל אמצעים בשליטה מרחו

 ברמת הכלי הבודד וברמת היחידה

ים  ואורך חי לספק רציפות פעולה 

 טכנולוגי  סביר

מ על בסיס תובה “האחדת משפחות רק

בסיסית במסגרת יחידה ובשילוב של 

 מערכות נשק על גבה

יכולת להשיק בעת ובעונה אחת את כל 

רכב מסייע ,  מ “ קשת הצרכים של רק 

 ללחימה ורכב תומך לחימה

, שנבנה כיום ,  רכב סיוע לטנקים 

מייצג משפחה של נשק  וחימוש 

המיועדים לפעול בקרב אחוד ,  חדש 

ט רב “ עם טנקים ולהשמיד נשק נ 

 . עוצמה

זהו נשק וחימוש חדש העושה שימוש 

שגר ” בטכנולוגיות שיגור וחימוש  

משולב במערכות חישה רבות , “ושכח

 .ערוצים ומערכות תצפית פנוראמיות

מערכות מיגון חדשות מיושמות ברמה 

ן הרק ,  הטקטית  גו מ “ יחד עם מי

, פגיעה וחדירה ,  הבודד כנגד גילוי 

נאמי  די בי  ן אקטי ו ג מי ת  משלבו

-אופטיות ואלקטרו -ומערכות אלקטרו 

ן מודולארי  ישום מיגו ות לי מגנטי

 .משולב 

לצורך הפעלת השריון חדש כמרכיב 

ח  ורך בפיתו ש צ  בשדה הקרב י

-מערכות נשק וחימוש חדשות על 

מנת להניח את התשתית ולא רק 

לשמר את התפקיד המסורתי של 

 .הטנק אלא אף להגבירו

 הדרישות מהשריון המודרני כוללות

יכולת לפעול אוטונומית במסגרת 

כוח משימה טקטית ביום ובלילה 

 .בכל מזג אוויר

להיות בעל יכולת ניידות מערכתית 

וטקטית כולל הובלה אווירית מבלי 

 .לפגום ביכולות המיגון שלו

 2עמוד 
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פיקודים / הארגון למחוזות  

 2007—צבאיים

 

   TKB-022קורובוב  

 רובה סער נסיוני

 )מ“מ 5.56יש ורסיה (קצר  7.62קליבר 

 ג“ק  2.8 -  2.4 —משקל 

 דקה/כדורים  760קצב אש  

 כדורים 30מחסנית 

 

 צבא רוסי בגיאורגיה



י צה  שג ם בלחימה “ הי לי ל הגדו

החל .  ביבשה הושגו באמצעות תמרון 

ממלחמת השחרור ועד למלחמת 

כוחות התמרון הביאו את   —ג  “ של 

 .משמעית-צהל ליעדיו בהצלחה חד

נו הפיקו את לקחיהם מכל  אויבי

והדוגמה הבולטת הייתה ,  כשלון 

מלחמת יום הכיפורים בה ההערכות 

בציודו ובצתרות ,  המצרית בבניין הכו 

הלחימה שלו כווונו לנטרול או פגיעה 

 .ל“ביכולת התמרון של צה

עבר ,  עם חתימת הסכמי השלום 

המאמץ הלוחם מהצבאות הסדירים 

לארגוני טרור שדרך ההתמודדות 

ם  ה ל ה  מ י א ת מ ה  נ י א ה  ר י ש י , ה

 .והלחימה שינתה פנים

, אויב התכנס למרחבים אורבניים 

נקט בפעילויות של פגע וברח או אש 

כוחות התמרון הכבדים נותרו , מרחוק

כיווני הפתרונות נעו ,  חסרי תועלת 

, לתמרון של כוחות מיוחדים שונים 

ן רגלי של כוחות ברמת  ולתמרו

יחד איתם .  הפלוגה והגדוד בעיקר 

פותח במאמץ רב ובהצלחה גדולה 

ת  ק י ו ד המ ש  א ה ץ  מ י ,  מא כ ער מ

האיסוף הטקטי הוסבו לצורכי בנקי 

מטרות והלחימה כנגד גורמי טרור 

ל   ש ה  ר ו צ שה  לב ם  י ער ה ך  ו ת ב

 .תקיפה ומענה נקודתי לתקיפה

כיוון הפתרון הזה השכיח או הדחיק 

ן  דו האמיתי של התמרו יעו , את י

הכתבת מקום ומהלכי , נטילת היוזמה

ב  ר ק ה ה  ד ה ,  ש ע ו נ ת ב ש  ו מ י ש

ובעוצמה להוציא את האויב משיווי 

מהלכים להשיג ,  להכתיב ,  משקל 

 .עליונות ולהכריע את הלחימה

—שני סוגי האיומים הרלוונטיים כיום 

טרור אורבני ואש מרחוק מחייבים 

אין להם פתרון   —סוגי תמרון שונים 

גיבורי   -ד   “ כפת ברזל והממ ,  מגננתי 

ן  נם מציעים   —מבצע עמוד ענ אי

התמרון הרגלי  מתאים ,  פתרון צבאי 

לפתרון בעיה נקודתית מוגבלת הוא 

 .אינו יכול להביא להכרעה במערכה 

ים בצה “ האמל  ן “ ח הקי ל לתמרו

וארגון הכוח נובעים מהמודל של  

צריך משהו   —סוף המאה העשרים 

אחר שמתאים למודל לחימה תמרוני 

זה   —עוצמתי ומכריע ,  מהיר ,  אחר 

זה —נוגע בכל תחומי כוחות התמרון 

נוגע במבנה וארגון שונים ובשיפור 

 .תפיסות הפיקוד והשליטה

 .נעסוק בכך בהרחבה בעתיד

 

אלא שאש מדויקת יעילה כאשר יש ,  האש התפתחה מאש שטח לאש  מדויקת

 -“  נגמר בנק המטרות ” היזכרו בחיל האוויר ועצמתו האדירה כאשר  —מטרות  

 ?מה אז—וזה קורה מהר מאד 

 . האש כסיוע למטרת שטח או לסביבת לחימה שונה נותרה מאחור

, צריך חימוש מתאים ,   מערך האיסוף הטקטי אינו ערוך ליצור מטרות נעות  

צריך מערכות ניוד ,  צריך מערכות שליטה ובקרה שונות , צריך טווחים ארוכים

 ?ל מוכן לצורת לחימה כזו“האם צה  —ושינוע תחמושת מתאימות

 

 ?לאן נדחק התמרון

 ?מה מערכת האש הותירה מאחור

 מפגשי חילופי מידע

 .החלטות 

והמפגש  הראשון נערך בשבוע השני 

נואר   והתמקד    2013של חודש י

קבוצה של   —בלחימה  במנהרות  

 (AWG)ב  “ אנשי צבא  מצבא ארה 

ר קיימו ארבעה ימי “ ומפקדת קהנ 

דיונים וסיורים שלקחו בהם חלק 

ת “ מחלקת תו , ר“חשוב גם אנשי מחצ

הדיונים  הפכו לרב   -ת  “י ומפא“ממז

 שיח  פתוח ואינטנסיבי -

אחת הדרכים בהן המכון פועל היא 

מפגשים מקצועיים בפורום מצומצם 

 .ובנושא מוגדר מראש

המחשבה היא כי מפגש פנים אל 

פנים של אנשי מקצוע ושיחה פתוחה 

ה להביא לאתגר  י ת עשו וחופשי

ההתמודדות עם בעלי ,  מחשבתי 

מקצוע טובים כמוך או טובים יותר 

מחייב את המשתתפים להתאמץ 

, להיות מקוריים ויצירתיים ,  לחשוב 

להעלות רעיונות לבחינה ולהרחיב 

ת  ל ב ק ל ם  כ ר ד ב ם  ה י ק פ ו א ת  א

 3עמוד 

 הדרך לראש ההר קלה יותר לאלה המתייעצים עם היורדים ממנו

תמרון עסק בעבר בתנועה ואש בשדה 

תמרון כיום מתחיל בניוד שדה ,  הקרב 

, בחירת המקום והמועד ,  הקרב עצמו 

—הכתבת העוצמות ובחירת היעדים  

התכנון והיכולת לממשו הם עיקרו  של 

זה מחייב לדעת יותר על .  התמרון כיום 

לדעת יותר על כוחותינו ,  האויב ויכולותיו

ויכולותיהם ומערכת פיקוד ניהול ושליטה 

היודעת לבנות מאבני הבניין האלה 

 .תכנית מנצחת ומכריעה

 סוללה מתנייעת רוסית יורה

רק מי שעשה את הדרך 

יודע אילו מהבורות הם 

 עמוקים

 פתגם סיני

 

ל את “אנחנו יכולים לחסוך מצה

 הצורך לחזור על שגיאותינו

 ". צבא חסר יכולת תמרון יכול רק למחוץ בכובד משקלו"

 .“הצד השני של הגבעה“―מצוטט אצל לידל הארט   - )1928(“ מחשבותיו של חייל”אמר הגנרל הגרמני האנס פון זאקט בספרו 
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 . כל הכנסותיו הן קודש לפיתוח פעולותיו —ר“המכון מופעל כמלכ

אם לצורך נוכחי או אם לצורך שימוש ,  ל “ הידע שנצבר ומפותח כולו עבור צה ,  ל “ המכון ממוקד בתועלת אותה הוא יכול לתת לצה 

 .בעתיד

ל “ בעלי ניסיון שלא יסולא בפז ואשר בלעדי המכון אין דרך לרכזו ולהביאו לצה ,  מקורות המידע הם מטובי יוצאי השירות הצבאי 

 .כיום

אנחנו מתמקדים ברמות המערכתיות והטקטיות ואיננו ,  על ניסיון וחוכמת חיים   —אנו מתבססים בעיקר על ידע יישומי  ותפעולי  

 .מתחרים במכוני מחקר אוניברסיטאיים העוסקים בביטחון לאומי ואסטרטגיה גבוהה

מנת להיות רלוונטי בכל זמן -הוא בוחן ומעדכן את המידע והידע המצוי ברשותו על ,  המכון  יוזם ומחפש קשר עם מוקדי ידע אחרים 

להגביר ולתמוך ,  הוא ערוך להעשיר ,  ל ובפיתוחו ואינו מתכוון להחליף שום דבר “הוא אינו מתחרה בשום גורם צבאי העוסק בתו, נתון

 .כאשר נדרש

 

 ?לאן  אנחנו חותרים

לעיתים ידע נדרש על, רכשנו אנחנו ורבים אחרים ניסיון וידע  בעמל רב, במהלך עשרות שנות שירות בצבא  ובתחומים הקרובים לעשייה הצבאית

או לא יודעים על קיומם ואם בגלל סדרי ,  אם מפני שהוא מצוי אצל אנשים שקשה להגיע אליהם ,  ל כיום והוא אינו מצליח להגיע אליו “ידי  צה-

 .עדיפויות וקדימויות שונים

 .ל ככל שיידרש“ואנחנו רואים חובה לעצמנו להעמידו לרשות צה, הידע כזה עשוי והמצא ברשותנו

לשלב אותו בתפיסות עכשוויות ולשלב את חלקו הרלוונטיים עם , צריך לשמר אותו, אינו ישים באופן אוטומטי לסביבת הלחימה כיום“ ותיק”ידע 

 .פיתוח תורת הלחימה כיום ולעתיד

 . ל“את המשימה הזו נטלנו על עצמנו כתרומה לצה

משוחררים מאילוצים   —הידע וניסיון העבר הוא מצע שעל בסיסו יש לפתח חשיבה יצירתית ואנחנו מציעים אכסניה לכך  —ובאותו כיוון חשיבה 

 .העשרה ויצירתיות הם הסלוגן שלנו —להציג ולהתווכח, של קריירה או אקדמיה  אנחנו נותנים אפשרות להציע, ולחצים

 מעט רקע על המכון

אנחנו מחפשים כל מי שיש בידו ידע ומדינת שהוא 

 .ל ומדינת ישראל“נכון לחלוק בו לטובת צה

אם אתה או את חושבים שיש לכם ידע שחשוב 

, ל כיום או בעתיד “ שישמר ואולי אף יסייע לצה 

 .המכון הוא  המקום לשמור ולשלב את הידע

הוא אינו מוכר ידע ואינו ,  המכון אינו גוף מסחרי 

 .ל“פועל לטובת שום גורם אחר מצה

מה שאתם יודעים עלול ללכת לאיבוד כאשר 

, תאבדו את הקשר עם העוסקים במלאכה כיום 

אנחנו הקמנו את המכון במגמה לחדש לקיים 

 .ולהרחיב את הקשר

יש לכם רעיונות ומחשבות  המכון , אתם יודעים המון

 .נותן לכם אפשרות לחלוק בכל אלה

 הצטרפו לפעילותינו  —יש לכם רעיונות, יש לכם ידע

 מבנה וארגון המכון

 הוק בהתאם לצורך-תחומי הפעילות מופעלים אד

 פי  נושאים ומשימות-הפעילות מול הגופים השונים הינה ייעודית על

 :כתובתנו באינטרנט
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 :החזון

המכון מעודד חשיבה ביקורתית ורחבת 

מנת לסייע בידי מפקדים בהווה -אופקים על 

ובעתיד להרחיב את סביבת הידע שלהם 

תוך השענות על מיטב הניסיון והמחשבה 

 .הצבאית הקיימת והמתפתחת בארץ ובעולם

ל את מיטב הידע “ המכון מעמיד לרשות צה 

והניסיון שנצבר אצל ותיקי השירות  הצבאי 

בישראל ובארצות אחרות איתם קשור המכון 

 .בקשרי ידידות ועבודה במשך שנים רבות

המכון משמש כמעבדה וכאולפנה לבעלי 

עניין בתחומי החשיבה הצבאית להרחבת 

  גבולות הדיון


