
   תמלול מצגת ניידות

   השפעת עידן המידע על ניידות – 1שקף מס' 

 ברמה האסטרטגית וברמה המערכתית ניידות הינה אחת הגורמים החשובים לתכנון ולניהול מערכה

צבא היכול לנוע כגוף מבצעי אחוד ומתואם ולבנות צוותי קרב מותאמי משימה הנעים יחדיו באותו 

לתכנן לחימה משוחררת מהרבה  יכולות הניידות בהמשך, יכולם על קצב לאותו מרחק ושומרי

  אילוצים. 

צוותי הקרב השונים, צריכים להיות בעלי היכולות  –הדרך לרכישת היכולת הזו מתחילה בתפיסה 

  הטכניות של ניידות, ומפקדיהם צריכים להטמיע את הלחימה הדינמית הניידת המתבססת על ניידות.

ר את שדה הקרב בו אנחנו רוצים לערוך את הלחימה, כזה שיקרב אותנו כאשר זה קיים, ניתן לבחו

  באחת לקרב ההכרעה במשימה.

ה מאפשר  זבכל  רמה וזה מאפשר לנו יכולות ניהול לחימה גמישות,  –זה מאפשר לנו חופש בחירה 

  ריכוז מאמץ וחסכון בכוח ההופכים למציאות אפשרית בכל עת.

   ניידות אסטרטגית – 2שקף מס' 

הניידות מאפשרת לבחור את שדה הקרב המשפיע ביותר על ההכרעה  –ברמה האסטרטגית 

הכרעה  אין דינה כניעה אלא הסכמה לכפיית הרצון אליה  ,במלחמה. צריך לא להתבלבל במונחים

 זה מפורט במקום אחר. –אנחנו חותרים 

ת עוצמתית דרך האוויר, לכן ניתן ליצור מרכז עוצמה משפיע במקום המקדם את ההשפעה הזו, וניידו

  הים והיבשה יכולה ליצור מרכז עוצמה כזה, בשילוב הלחימה מהממד המידע הווירטואלי.

זה מחייב החלטות אמיצות בימים שלפני המלחמה, חיל הים למשל צריך להפנות מחשבה ומשאבים 

מאמץ  וזה כיום לא במרכז תשומת הלב שלו, חיל האוויר צריך להקדיש –ללחימה מהים ליבשה 

במערכות תובלה, בפעולה במימד האוויר החום ולהעביר אחריות ושליטה באמצעים לכוחות היבשה 

  דבר שנשמע ככפירה בעיקר כיום.–

יצירת יכולת ניידות אסטרטגית מאפשרת הרחבת והעמקת היכולת המבצעית ההתקפית של צה"ל 

  בסדרי גודל.

   ניידות מערכתית – 3שקף מס' 

יא האמצעי המאפשר למפקד המערכה לבחור דרכי פעולה גמישות, כאלה הניידות המערכתית ה

פי בחירת האויב אלא ליצור מרכזי עוצמה ותחום מרחבי לחימה -שאינן צמודות לאויב במגע על

מבוזרים שעוצמתם המצרפית מוציאה את היריב משיווי משקל, נוטלת את היוזמה ומאפשרת ניצול 

 עליונות ושליטה. טוב של יתרונותינו עד לידי יצירת

נקודות החולשה בניידות מערכתית הן אחידות רמת הניידות בין כל הנוטלים חלק במערכה ורציפות 

  הפעולה בקרב המגע שנוצר עד להשגת מטרותיו.

מדית עשויה מ-רת פתרונות הולמים, הלחימה הרבאחדות המשימה ואחדות הפיקוד הם תנאי ליצי

  לתת מענה לשתי נקודות התורפה

   ניידות טקטית – 4מס'  שקף

 הניידות הטקטית היא רכיב התנועה בתוך ה"תנועה והאש".

  חלטות קוגניטיביות של מפקד. המת יותר מנתונים טכנולוגיים מאשר ברמה הזו הניידות מושפע

בניין הכוח, צוותי הכוחות , איכות המפעילים, הכשירות והאחזקה  הם היסודות המאפשרים מימוש 

  המגע.ניידות בקרב 



הניידות הטקטית היא גם הלחימה מבוססת העתודות, הפועלות מהעומק לניצול הצלחה, לתגבור 

  מאמץ ולניוד מרחבי לחימה 

   ניידות באוויר – 5שקף מס' 

המרחב המאפשר יותר מכל לכוחות היבשה חופש פעולה הוא המרחב  –בסביבת הלחימה כיום 

אות רבים אווירית זרועה היבשה היא חלק אינטגרלי האווירי "החום"  זה המשיק לפני הקרקע. בצב

 צה"ל רחוק מכך. -בלחימה 

אבל בעידן המידע לא  –לא צריך להכביר מילים מה ניתן לעשות אחרת, המחסום הוא שוביניסטי 

  תיוותר ברירה אלא לשנות דפוסי חשיבה ופעולה.

לכוחות בקרה המגע יחייבו  מאוישים ושיפור יכולותיהם להשתלב ולסייע-התפשטות האמצעים הבלתי

  התאמה.

 


