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שצורפו יחדיו בפרק זה , דנים : סמכיםמה  

 

חשיבות רבה להבנת המושג כאשר באים לתכנן מבצעים ולערוך אמונים לרמות השונות בצבא.  "התמרון".* במושג 

בהגדרה הבסיסית מה זה ויכוח ממושך התקיים בין מח' ההדרכה במטכ"ל וביני. ויכוח זה מקבל פה ביטוי. זה מתחיל 

"תמרון , פעולה המבוססת  -תמרון הינו כלי טקטי המבוסס על תנועה ואש" , ואני טענתי "ה -במה"ד הציעו  -"תמרון"

. בעוד אני טענתי כי תמרון איננו מטרה אלא פעולה מתוכננת של כוח )או מטרה -על תנועה ואש".  מה"ד ראה בתמרון 

 כוחות( המשלבת תנועה ואש כדי להשיג מטרה/משימה מוגדרת .

 

עיון על נושא הניידות והתמרון בשטחים מדבריים )סיני(, ואני הצעתי להם -ארגנה יום - מז"י() מפקדת זרוע היבשה* 

 כיצד לטפל ולהציג הנושא בצורה מתודית ביום העיון.

 

   -הכוחות של הצבא -סדר כאשר דנים ובוחנים האפשרויות השונות להקמת.  "מבנה וארגון יחידות ועוצבות"* 

כמו טנקים , נגמ"שים , תותחים , כלי נשק וכדו'(  -)אמצעי הלחימה  אמל"חות והעוצבות של היחידו למבנה והארגון

על היקף כוח האדם והאמצעים הנדרשים כדי להקים את סדר הכוחות הנדרש.  יש השפעה מכרעת  - להן יםהמוקצ

את משימותיו.מספר האוגדות( נבחן ביכולתו לבצע  -היקף היחידות והעוצבות )לדוגמא  -וגודלו של הצבא   

,  כאן ניתן ניתוח מקיף על האפשרויות השונות לבנייה וארגון יחידות מרמת הפלוגה ,דרך הגדוד , החטיבה והאוגדה

 המשמעויות של כל אפשרות באשר ליעילות מבצעית , יכולת כלכלית וטכנולוגית.

 

צה"ל מתאמן בבסיסים ובשטחי אמון. כאשר מדובר  שטחי אמון.-יננדרש לתכניות אמון ולמתק ".  כל צבא"אימון* 

בחיילות השונים, לרובם ישנם מתקנים ושטחי אמון , אך כאשר נדרש שטח בו ניתן לאמן מספר חיילות שדה יחדיו 

הנדסה( , כולל עם אש , שטח ומתקן כזה לא היה קיים. יזמתי את "מתקן צאלים"  -ארטילריה  -חי"ר -שריון  -)כמו 

טווח האש של השריון( , עם שטח גדול המאפשר ביצוע תרגילי יחידות/עוצבות, עם אש, תוך שילוב )על בסיס מ

כמרכז האמונים העיקרי של כוחות היבשה.חיילות השדה השונים. כיום משמש המתקן   

של בצה"ל ישנן תכניות אמונים והכשרה של מפקדים , בעלי מקצוע , יחידות ועוצבות, המתקיימות כשגרה בתקופות 

מכוונים -שקט ורגיעה. אך כאשר ניתנת משימה מוגדרת או מוצגת תמונת מצב עתידית , נדרשים לארגן ולתכנן אמונים 

 מטרה.

על אימונים ותרגילים אלה ניתנת כאן תמונה  משימה. -הכיפורים התבצעו תרגילים ואמונים מכווני -לפני מלחמת יום

, בוחנת ומבקרת. מקיפה  
 

, בכנס  על היקף תקציב הביטחון. אלוף )מיל( גיורא אילנד הציע וויכוח השנתים לאנו רגילי "תקציב הביטחון".* 

שנתיות של -בנושא "אתגרי הביטחון" , מתודולוגיה לשיח בין משרד האוצר למשרד הביטחון , בהקשר לתכניות רב

"תפוקות מבצעיות  -" סטנדרט הביטחון המינימאלי" ו -צה"ל. ההצעה כוללת רשימות של משימות ביטחוניות 

ני מתייחס למודל המוצע , כולל לבחינה "כיצד מודדים נוספות". ודיון על רשימות אלה יכול להוביל לתקציב נדרש.  א

ישימה. והאם המתודולוגיה בין משרדי הממשלה אכן "תפוקות ויכולות מבצעיות -  

 

)חח"י( , נעשו עבודות רבות , הן בנושאים פנימיים ) מבנה וארגון ; השתלמויות ; עם חברת החשמל לישראל * 

ייחוס ; תרגילים במפקדות ובשטח ;(  מתוך עשרות -חירום ) תרחישיתרגילים, אפשרויות הפרטה(  והן בנושאי 

 עבודות תוצנה כאן רק חלקן.

 

 



 

.  קביעת המבנה והארגון של יחידות/עוצבות השדה בצה"לב  
 

 אא(-600-08)

 הקדמה

 

 *  המבנה והארגון של יחידות ועוצבות צה"ל , הוא נושא ליבה מרכזי של צה"ל .

 הכרחי לבחון אותו לעומק על שלל ההשלכות הנובעות מכך , תוך הבנה והתחשבות      

 במשמעויות השונות , הנובעות מכל חלופה ארגונית  שתקבע , על כלל צה"ל.    

 

 , לאור התוצאות  06 –בצה"ל בשנים שקדמו למלחמת לבנון  *  השינויים שנעשו

 .  מכאן שחיוני שהטיפול בנושא  הוכיחו עצמם, רובם לא והתנהלות צה"ל במערכה זו     

 בראייה כוללת ובשילוב  כיום , ייעשה בשיקול דעת , בעבודת מטה רחבה ומעמיקה ,     

 מלא של כל הנוגעים בדבר , כבר בשלבי העבודה הראשונים .    

 

                                           בלבד )מז"י אחראית  (מז"ימפקדת זרוע היבשה )*  אין להסתפק במתן הנושא לטיפול 

 כיצד נכון להפעיל  –ל"בנין הכוח" , אך איננה אחראית ל"הפעלת הכוח". והבחינה העיקרית היא     

 אגפי המטכ"ל והפיקודים המרחביים חייבים לקחת חלקהמטרות הצבאיות בשטח(.  הכוח, להשגת    

 י הגייסות ומפקדי האוגדות  חייבים  גם מפקד   -פעיל כבר מתחילה.  בהמשך    

 להשתלב , )בדגש על הכנה ובחינת תכנונים אופרטיביים , והתאמות המבנה     

 והארגון הנדרש , לכשרים הנדרשים מהיחידות והעוצבות להשגת המטרות     

 הצבאיות בשטח , בזירות השונות(.   

 

 

 מ ב ו א

 

 השפעה מכרעת על : .  לקביעת המבנה והארגון של כוחות היבשה1

 א.  היכולת לתת מענה מיטבי לאיומים ולהשגת מטרות ויעדים צבאיים.      

 ב.  צרכי כוח האדם ; האמל"ח העיקרי והמשני הנדרש ; הצרכים הלוגיסטיים.      

 אדם ואמצעים   -ג.  שיתוף הפעולה בין חיילות השדה , ההקצאה הנכונה של כוח      

 ליחידות/עוצבות ,  ושיטת הפעלתם המשולבת בשדה הקרב.            

 הקצאת יחידות ושיטת הפעלתם.    –ד.  ההספקה , הפינוי והמערך הלוגיסטי       

 ה.  הכשרות מפקדים ; אמוני הסדיר והמילואים , בכל הרמות ; הפעלת כוחות בבט"ש.      

 ים.ו. עקרונות ושיטת שת"פ עם ח"א ואחר      

 

 ההפעלה של יחידות   –.  לבחינה וקביעה של המבנה והארגון , במשולב עם תורת 2

 ועוצבות השדה ביבשה , הכרח כאמור , לגשת לנושא בדרך מתודולוגית ,מעמיקה       

 ומקיפה , )אין להסתפק בבחינה כללית של חלופות ארגוניות רק לפי  ניתוח של       

 אורטיים בלבד(.  גישה מתודית נכונה תאפשר קיום מבנה  חסרונות תי –יתרונות      

 וארגון של יחידות ועוצבות צה"ל לטווח ארוך , תוך הבנה שכל החלופות נבחנו על פי       

 גורמים משפיעים , והוצאו נכונה המשמעויות והמסקנות הנובעות מכך.     

 

 -השיטה המתודולוגית לבחינת הנושא. 3

 ההכוונה וההבנה עם הדרג המדיני.   -אומי א. הביטחון הל     

 ההשפעות המקומיות והמרחביות.   -                               

 ההשפעה הגלובלית , החיצונית.   -                               



 

 

 

 המטרות והיעדים הצבאיים הנובעים מסעיפי הביטחון הלאומי כנ"ל,  בפירוט  ב.      

 חזית נפרדת.-ללי ופרטני , ביחס לכל זירהכ         

 -, כללי  חזית בנפרד-נתוני בסיס , עבור כל זירה הכנה ובחינה שלג.       

 *  האויב ; השטח ;  )בראייה כללית ופרטנית כאחד(.         

 לוגיסטיות מהאויב והשטח. –אופרטיביות  –*  משמעויות טקטיות          

      -הכנה של תכנונים אופרטיביים לבחינת הכשרים הנדרשים להשגת המטרות*          

   היעדים הצבאיים בזירה נתונה.            

 א' מצורף(-)פירוט נתוני הבסיס הנדרשים , ראה נספח         

 המצוי )או בפיתוח( , בצה"ל ובצבאות אויב, בחינת הטכנולוגיה והאמל"חד.       

 תמרון ; השימוש בחמ"מ ;   –אש ; יכולת תנועה-)בדגש על התחומים הבאים : ייצור         

 כללי ומודיעין השדה ; התאום ושת"פ עם ח"א וח"י ; צרכי פיקוד   –המודיעין           

 והשפעתם על מבנה העוצבות / היחידות    -,ושליטה ; לוגיסטיקה מודרנית(           

 הקרב. -הפעלתן בשדה  ושיטת         

  

 .  משמעויות מעשיות מחלופות ארגוניות שונות :4

 א.  הצרכים באמל"ח עיקרי ומשני;     

 אדם ; היקף הקמה והכשרה של בודדים ויחידות/עוצבות ;-ב.  הצרכים בכוח     

 ג.  משמעויות לוגיסטיות )כולל אפשרויות פריסה ; מבנים ; ימ"חים ; צירי תנועה(;     

 ד.  משמעויות הזמן הנדרש לביצוע , לכל הגופים במערכת ;     

 ה.  משמעויות הקניית תורה )בסדיר ובמילואים ; מפקדים ברמות השונות(.     

 ו.   משמעויות תקציביות.      

 

 .  סיכום בחינת החלופות לנושא המבנה והארגון בכללותו ,חייב לתת מענה לקביעות  5

 בנושאי המשנה הבאים :מה נדרש בצה"ל      

 מספר  מפקדות הגייס. .א

 מספר  האוגדות.  .ב

 מבנה וארגון האוגדה / ות. .ג

 החטיבה / ות .       -"–       .ד

 הגדוד / ים .       -"–       .ה

 הפלוגה / ות.       -"–       .ו

 ההקצאה ושיטת ההפעלה של מערכי : חת"מ , הנדסה , חמ"מ , מודיעין השדה , .ז

 בהתאמה לצרכי היחידות/ העוצבות לעיל.       -תקשוב ,

 בהתאמה ובמשולב         -ח.  ההקצאה ושיטת ההפעלה של המערך הלוגיסטי והרפואי ,      

 למבנה והארגון כנ"ל.            

 מתקניו ומערכיו ,  ועל מז"י.  -ט.  המשמעויות הנובעות מהנ"ל על אגפי המטכ"ל     

 

ואכן קיימים נתוני  :  מאחר ואינני יודע האם בצה"ל פעלו בעבודת מטה  מתודית , כפי שהוצע ופורט לעיל, הערה

א'. אך בכל מקרה הם אינם בידי( , לכן גישתי לנושא -, )כנדרש לעיל , וכמפורט בנספחהבסיס , שנבחנו וסוכמו

לעיל.  התייחסותי לנושא תעשה  2צתי. ראה סעיף שא בהכרח אופי כללי , עיוני , בניגוד לשיטה עליה המליבהמשך,  ת

 ט'. –לעיל  לא כולל סעיפי משנה : ז'  5המשנה של סעיף –בהתאם לסעיפי 

 

 

 



 

 רקע היסטורי )קצר(.  6

 התנסה צה"ל בהרכבים וארגונים שונים של עוצבות ויחידות השדה.הוקם א.  מאז      

 השריון )עד הקמת המפח"ש(.-הגוף המשפיע ביותר בצה"ל היה חיל 56משנת           

 פל' טנקים או חרמש ופל' אחת   2תחילה הוקמו צג"מים )צוותי קרב גדודיים , בהרכב של           

 גד' טנקים או חרמ"ש וגד'   2-של חרמ"ש או טנקים(. חטיבות השריון הראשונות נבנו מ          

   -אחד של חרמ"ש או טנקים.    היו תקופות שלגד' הטנקים צורפה , כהשלמה בחירום           

                                                                                                           פל' חרמ"ש מילואים או סדיר.          

   1-2. אשר כללו 56 –אוגדות משימתיות ראשונות הוקמו לקראת מבצע "סיני" ב.       

 חט' משוריינת , חט' חי"ר / מוסעת , ויחידות נוספות.          

 , שכלל   67 -סד"כ משמעותי ראשון הוקם לקראת מלחמת "ששת הימים"           

 כולל גד' חרמ"ש ; חט'   –אוגדות משימתיות , בהרכב שונה )לרוב : חט' טנקים           

 ממוכנת(. –לרוב עם סוג טנק שונה ; חט' חיר/צנחנים  –טנקים שנייה           

 ג.  תוצאות מלחמת "ששת הימים" )במיוחד בחזית סיני( , השפיעו באופן מיוחד על        

 דיף טנקים ע"ח חי"ר )שסבל ממגבלות מיגון וניידות הזחל"מ , ולא   הגישה להע           

 עמד בקצב ובשרידות של הטנק( וכן ע"ח ההנדסה וארטילריה.           

 הדגש הושם על ריכוז עוצמת אש ותנועה , ע"י חט' טנקים , לעומק שטחי האויב.          

 של העדר חי"ר הן בהיקף , הציגו את המגבלות  73 –ד.  תוצאות מלחמת יוהכ"פ 

 הכוחות והן בעדר מיגון וניידות . כן בלטה חולשתו של חיל התותחנים )הן בהיקף והן      

 ביכולת ייצור האש( , וכן את דלות אמצעיו של חיל ההנדסה )שלא בהקשר      

 לאמצעי הצליחה(.    

)בסיוע ומימון   79-84 -ו  74-79 שנתית , רחבת היקף , לשנים-לאחר מלחמת יוהכ"פ , הוכנה תכנית רב .ה

ארה"ב( , שהביאה להוספת מספר אוגדות קבועות , לגידול ניכר בחט'  הטנקים ובחט' הממוכנות.  גידול ניכר 

 בגדודי  החת"מ , כולל שדרוג איכותם )באש וביכולת הניידות(. כן גדלו אמצעי יחידות ההנדסה.

 הוקצו האוגדות / היחידותות , ברוב התכנונים , שנערכו לקראת המלחמות השונ .ו

 ואכן בזמן המלחמה נלחמו מרבית עוצבות אלה באותה זירה    לחזית / זירה מוגדרת מראש.     

 (.   היו העברות של  82, מלחמת  73, מלחמת  67, מלחמת  56שתוכננה )מלחמת      

 אוגדות / חטיבות לזירה אחרת , לרוב לצרכי ביצוע שלב לחימה נוסף  או  לצרכי       

 ייצוב קו או להחלפת עוצבה בגזרה נתונה.        

 

    

 המייחד את המצב כיום .7

 תוספות   -. אך עם השנים חלו שינויים , במיוחד באשר ל .  זירות הלחימה ידועותא

 קיום  ח איכותי יותר )בדגש על נ.ט.( ; אמל"ח בשטח נתון ; הימצאות אמל"     

 בטווחים שונים ; הימצאות אוכלוסייה   –המאיימים על צבא ואזרחים  רקטות וטילים     

 גדולה יותר בשטחים נתונים.     

 ב.  צה"ל צריך יהיה להתמודד עם מטרות ויעדים ,אופייני  ללחימה בעצימות  

 קיצוניים , גופי   –גבוהה ונמוכה כאחד;  כנגד צבאות סדירים , ארגונים דתיים      

 וארגוני טרור ואוכלוסייה עוינת.     

 ג.  אופי השטח והאויב הצפוי ,  שיטות הלחימה והאמל"ח בהם ישתמשו בזירות  

 נההשונות , יחייבו את צה"ל להתאים את היקף הכוחות והרכבם , כדי לתת מע     

 מיטבי לנתונים משתנים אלה , להשגת המטרות הצבאיות  בכל זירה נתונה.     

 ד.  קיום צבא מילואים גדול , יחייב קביעה מוקדמת ,ככל שניתן , של תורת הפעלה ויציבות      

 ארגונית , שתשפיע על הכנה ואימון העוצבות בהתייחס לזירה והמטרות הצפויות.          

 יב כוננות , כשרות ויכולת פעולה מהירה של הכוחות שיפעלו  האמור לעיל יחי .ה

 בזירה נתונה , למתן מענה למצבים וצרכים משתנים.     



 

 )בהכללה , עבור מסמך זה ( הגדרות מוצא ליחידות השדה.  8     

 )עבור כל חיילות השדה(. יחידת יסוד   -גדוד א.            

 גד' טנקים ; גדוד חי"ר ; גד' חרמ"ש )גד' חי"ר משוריין , נישא ע"ג     -                      

 נושאות גייסות משוריינות( ;                                    

 .עוצבת יסוד –.  חטיבה ב          

 "חטיבת טנקים" : כוללת גדודי טנקים בלבד.  -                         

 "חטיבה משוריינת" : כוללת גדודי טנקים וגדוד חרמ"ש.  -                         

 "חטיבה ממוכנת" : כוללת גדודי חרמ"ש וגדוד טנקים.  -                         

 "חטיבת חי"ר : כוללת גדודי חי"ר בלבד.  -                         

 . עוצבת על  -אוגדה ג.            

 בה מצויות חטיבות/יחידות  באופן קבוע, תקני. –"אוגדה קבועה"    -                       

 "אוגדת טנקים" : כוללת חטיבות טנקים בלבד.   -                       

 "אוגדת חרמ"ש" : כוללת חטיבות חרמ"ש בלבד.   -                       

 משוריינת" : כוללת חטיבות טנקים וחטיבת חרמ"ש."אוגדה    -                       

 "אוגדה ממוכנת" :  כוללת חטיבות חרמ"ש וחטיבת טנקים.     -                       

 רתית / משימתית. ימפקדה מבצעית ז – מפקדת גייסד.            

 מפקדה לה אחריות לחזית מוגדרת )העשויה להתחלק    - מפקדת פיקוד מרחביה.            

 למספר זירות מרחביות(.               

 הוזכרו גופי החת"מ , ההנדסה , הסיור , לאו.   בכל היחידות / העוצבות לעיל ,           

 הרפואה , התקשוב , מודיעין השדה , המנהלה. –הלוגיסטיקה                

 ש חשיבות רבה לקביעה העקרונית מה יהיה המבנה  והארגון של כל גוף ,  י               

 כיצד יפעלו וישולבו הגופים השונים לעיל במערך כוחות השדה ,  )האם                 

 החטיבה או האוגדה תהווה המסגרת הבסיסית לגופים אלה , או שיטה המשלבת                 

 . בכל מקרה חישוב הצרכים חייב יהיה להתבסס על "לבנה" של גופים  ראייה מרחבית               

 ואמצעים  הנדרשים לכל חטיבה.  מסמך זה , לא יעסוק בכך , בשלב זה.               

 מפקדות הגייס          

 א.  מפקדת הגייס מיועדת להפעיל מבצעית עוצבות ויחידות .          

        בהפעלה של מפקדת גייס מצבים ותנאים ידועים , בהם ניתן לקבוע מראש , הצורך בהקצאה /   יש להבחין בין            

 בהם מפקדת גייס. , לבין מצבים העשויים להתפתח , ואשר נכון  יהיה להפעיל 

 בהכללה ניתן לומר : .ב

 (  בפיקוד הצפון , בזירת רמה"ג או בזירת לבנון , לאור קיום זירות נפרדות  1

 בהם יפעלו כוחות רבים ביחס , בנתוני שטח ואויב שונים , קיים צורך        

 במפקדת גייס , בהקצאה קבועה לפיקוד המרחבי.                      

 עשוי להתקיים צורך   -(  בפיקוד הדרום , בגזרת סיני או בגזרת רצועת עזה , 2                 

 מבצעי למפקדת גייס.                      

 (  בפיקוד המרכז , בגזרת איו"ש או בגזרת ירדן , עשוי להתקיים צורך  3                

 מבצעי למפקדת גייס.                     

 סקנות :מג.              

 (  בשלב הנוכחי , ובנתונים הקיימים , מתחייבת הקצאה קבועה של מפקדת  1               

 גייס לפיקוד הצפון.                     

 (  בגלל הצרכים המבצעיים העשויים להתפתח בפיקוד הדרום ובפיקוד המרכז 2               

 מפקדת גייס שנייה ,כעתודת מטכ"ל , שתהיה   בשלב הנוכחי נכון להקים                    

 בכוננות להפעלה בפיקוד הדרום או בפיקוד המרכז.                    

יהיה צורך בהקמת מפקדת גייס  (  יתכן מצב בעתיד , שבנתונים שיהיו , בראייה מבצעית ארצית כוללת ,3              

 שלישית



 כללי -אוגדות קבועות .  9      

 א.   בנתוני מדינת ישראל ובהיקף הסד"כ הכולל הנדרש לצה"ל , לא ניתן יהיה           

 להקים אוגדות טנקים / חרמ"ש , הבנויות על מרכיב לחימה אחד.               

 אפשרויות יסוד של מבנה וארגון אוגדה קבועה בצה"ל :שלוש ב .  קיימות          

 חט' חרמ"ש. 2-חט' טנקים ו 2 –(  אוגדה "מאוזנת" 1              

 חט' חרמ"ש ,  1 -חט' טנקים ו 2  - ינת"י"משור(  אוגדה 2              

 חט' טנקים , 1 -חט' חרמ"ש ו 2 –בעדיפות חרמ"ש "ממוכנת" אוגדה   (3              

 השאלות לבחינה :   ג.         

 אחידות במבנה והארגון ? –חייבות להיות זהות האם כל האוגדות  •

 מהו מספר החטיבות שנכון להקצות באורח קבוע לאוגדה ? •

 אחידות במבנה והארגון ? –האם כל החטיבות חייבות להיות זהות  •

 ד.   גורמים משפיעים עיקריים :             

 ח והאויב. (  קיום זירות לחימה מגוונות ,ידועות מבחינת השט1               

 (  הצורך בשימוש ושילוב דרכי לחימה שונות , בהתאמה לזירות נתונות. 2               

 (  ציוותי כוחות )או קיום ציוות מראש( , הוא תנאי ליכולת לבצע המשימות  3               

 הצפויות בשדה הקרב, בכל זירה נתונה.                    

 על )אוגדות( , בהיקף הנדרש , לחזיתות  -(  היכולת להקצות מספר עוצבות4               

 והזירות השונות , בהתאם לצרכים הנדרשים כדי לתת מענה לתרחישים                      

 ותכנונים אופרטיביים , תוך קיום עתודת מטכ"ל.                    

 אוגדה מאוזנת.  10    

 חט'  חרמ"ש. 2 -חט' טנקים ו 2חט' ;   4א.  המבנה  :            

 ב.  משמעויות :            

 –( ציוות 1                

 * אפשרויות שונות ורבות לביצוע ציוותי כוחות , במסגרת האוגדה.                    

 חט' להפעלה. 5* העברת חט' אחת לאוגדה אחרת , יוצרת מצב של                     

 * בכל מלחמות צה"ל עד היום ,לא הופעלה , כמבנה קבוע ,  אוגדה                     

 חט'. 4בת                        

 –( פעילות מבצעית 2                

 * אפשרות לקבלת אחריות על גזרה גדולה יותר.                    

 כל אפשרות של ריכוז מאמץ נדרש, בגזרה נתונה, על בסיס * יתירות כוח.                    

 חט' חרמ"ש באוגדה ( , תשאיר עוצבה   2 -חט' טנקים ו 2אוגדות )  2של                        

 חט' יש מצבים ,   3שלא תפעל, )ניסיון העבר מצביע כי גם באוגדה של                        

 לא מעטים, שלא כל החטיבות מופעלות, באותה עת, וקיימת יתרות כוח(.                            

 * דווקא השונות הקיימת באופי זירות הלחימה , ושיטות הלחימה של                    

                                                          איננו יתרון.  -האויב ונגדו , אוגדות גדולות וזהות במבנה ,                       

       ופריסתן האפשרית בשטח.  * יחסית , קשיי שליטה ובקרה של מפקדת האוגדה על היקף הכוחות                      

 מוגבלת.  –המפקד בכל החטיבות בשלבי הלחימה העיקריים,  הארכת נוהלי הקרב . יכולת הימצאות

 * "זנב לוגיסטי" גדול ביחס )יחייב צירי תנועה ופריסה רחבה יותר בשטח(.                    

 * יכולת ריכוז מאמץ ארטילרי והנדסי גדול יותר , בשלבים מסוימים של                      

 הלחימה.                        

   4ה צורך מבצעי בארגון אוגדה של * יכולים להיווצר מצבים בהם יהי                    

 חטיבות ,להשגת מטרה/ות מוגדרות. אך אין זה נדרש לכל שאר האוגדות.                        

  -צרכי כלל צה"ל  –(  ארגונית 3                

   4אוגדות מאוזנות , ניתן לארגן  3מבחינת מספר החטיבות , מכל                      

 אוגדות   2חטיבות.  מבחינת צרכי סד"כ צה"ל , עדיף קיום  3אוגדות של                      

 אוגדות מאוזנות ומעלה(. 6מאפשר –נוספות בסד"כ )במקרה שהתכנון                      
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         ט' חרמ"ש.ח 1חט' טנקים ,  2א.  מבנה האוגדה :             

 ב.   משמעויות :           

 טנקים וחרמ"ש   –(  עוצבת על , הבנויה על שני מרכיבי הכוח העיקריים 1                 

 כאשר משקל הכובד והעדיפות ניתנת באוגדה זו לטנקים.                      

 פעלה בנתוני שטח ואויב שונים  (  אפשרויות ציוות מגוונות . אפשרויות ה2                 

 כאשר הדגש הינו על יכולת תמרון לעומק ; לחימה כנגד כוחות                        

 משוריינים ; תפיסת שטחים חיוניים ;                        

 (  אפשרות עיבוי הכוח ע"י קיום גד' רביעי בכל חטיבה )גד' חרמ"ש בחט'  3                

 טנקים וגד' טנקים בחט' חרמ"ש( , או קיום פלוגה רביעית בכל גדוד                       

 בחטיבה.  אפשרויות ציוות רבות הן באוגדה והן בכל חטיבה.                     

 )אין הכרח לעבות הכוח כנ"ל בכל האוגדות. ניתן לעשות זאת רק באותן                     

  4                  צאה מתכנונים אופרטיביים בזירה(.אוגדות שהדבר עשוי להתחייב כתו                     

 "זנב לוגיסטי" קטן יותר , ביחס לאוגדה מאוזנת.(  4                
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         חט' טנקים. 1חט' חרמ"ש ,  2א.  מבנה האוגדה :             

 משמעויות :  ב.           

 .ב' לעיל , אך בהדגשה על מרכיב החרמ"ש.11(  בעקרון בדומה לאמור בסעיף 1                

 (  אפשרויות הפעלה מגוונות , בדגש על זירה בה קיימים שטחים סגורים  2                

 ים חיוניים.יותר , אוכלוסייה , יישובים , מתחמי אויב ;    תפיסת שטח                     

 ג.  מסקנות :           

 ג' , אך בהדגשה על מרכיב החרמ"ש. 11(  בעקרון בדומה לאמור בסעיף 1               

 זירה נתונה. –(  אפשרויות להקצאה מראש , לחזית 2               

 

  סיכום נושא  האוגדות.  13   

 חט' עם מרכיב לחימה אחד   3א.  בנתוני מדינת ישראל  וצרכי צה"ל , אוגדה בת            

 אינן מתאימות לצרכי צה"ל, כארגון  ,  חט' 4)טנקים או חרמ"ש( ,וכן אוגדה מאוזנת עם               

 חט' )מאוזנת או בעדיפות טנקים/   4קבוע לכל האוגדות במערך.  אוגדה בת                

 לצוות   לצורך משימה נתונה. –חרמ"ש( , ניתן תמיד לארגן                

 קיום חטיבות חי"ר / צנחנים / חרמ"ש עצמאיות )שלא במסגרת אוגדה קבועה(   .ב

 יאפשר תגבור כל אוגדה )משוריינת או ממוכנת( , לפי צורך מבצעי מוגדר ,

 ואפשרות זו עדיפהוליצור אוגדה מרובעת )מאוזנת או משוריינת או ממוכנת(.  

 "מרובע" או "מאוזן" אחר. -על כל ארגון קבוע תקנית ,

 חט'( , תאפשרנה לצה"ל להקים לפחות  4חטיבות )ולא  3הקמת אוגדות בנות  .ג

 אוגדות לסד"כ צה"ל. ולאור צרכי הקצאת האוגדות בצה"ל לחזיתות   2עוד                   

 ודה , אפשרות זו עדיפה.השונות , תוך קיום עת                  

 לנתוני  למרות המבנה התקני הקבוע , ניתן להתאים מבנה אוגדה מוגדרת , בהתאמה  .ד

 בעיקרון השטח והאויב , בזירה נתונה , ידועה מראש ,בה צה"ל עשוי לפעול.                  

 המיטבי.זירה את האוגדה עם המבנה והארגון -ניתן להתאים לכל חזית                  

 ה.   אוגדות הבנויות מראש על הרכב משולב , בעדיפות טנקים או חרמ"ש , נותנות            

 גמישות להתאמה מיטבית לפי הצרכים המבצעיים של אותה חזית.                   

 קרב חטיבתיים בהרכב של-צוותי 3בכל אוגדה כזו ניתן לבנות גם ציוות של                   

 גד'   2-גד' טנקים וגד' חרמ"ש )בכל צוות קרב חט' , באוגדה המשוריינת(  ו 2                 

חט'  2לכן נכון להקים אוגדות משוריינות ) חרמ"ש וגדוד טנקים )בכל צוות קרב חט' , באוגדה הממוכנת(.                 

 חט' חרמ"ש וחט' טנקים(, בסד"כ צה"ל.  2ממוכנות )טנקים וחט' חרמ"ש( ואוגדות  



       

 

 

 : המבצעי במידת היכולת והצורךו.   ניתן לשקול האפשרויות הבאות ,          

 ( הוספה תקנית לאוגדה/ות  מוגדרות , של גדודים רביעיים לכל או לחלק  1              

 וזאת במקום הקמת מסגרות נוספות של חט'   מהחטיבות )טנקים או חרמ"ש(.                  

 או אוגדה.                   

 ( הוספה של פלוגות רביעיות לכל או חלק מהגדודים בחטיבות השונות , על  2              

 רקע ובדומה לאמור לעיל.                  

 עצמאיות , מחוץ למסגרת האוגדתית    -ז.   קיום חטיבות חי"ר/חרמ"ש/צנחנים          

 התקנית, יכולות לאפשר תגבור אוגדה נתונה בחט' רביעית , במידה והצרכים    

 המבצעיים יחייבו זאת.    

 ב'  -ח.  המבנה והארגון , )כולל מספר הטנקים ( באוגדות השונות , ראה נספח   

 לא מצורף.         

   

  חטיבות וגדודים בעוצבות.  14 

 העל )האוגדה( , צריך להיגזר המבנה-א.  על בסיס עקרון המבנה והארגון של עוצבת        

 והארגון של החטיבות והגדודים. מבנה הומוגני , מבוסס על מרכיב עיקרי אחד )טנק או               

 מנהלתיות(.-יחידות משנה )פרט ליחידות מסייעות 3חי"ר(. הרכב של -נגמ"ש             

 ב.  מבנה וארגון כנ"ל צריך לאפשר :        

 (  שמירה על רמה מקצועית ; יכולת ביצוע של אימונים והכשרה מקצועית ברמות  1             

 הגד' , ברמה מקצועית אחידה. –הפל'  –הצוות/הכיתה , המח'   -השונות                   

 העל , ע"י הקצאה / החלפה  של גדודים בין החטיבות-(  יכולת ציוות במסגרת עוצבת2             

 ליצירת  חט' משוריינת / חט' מוכנת , בהתאם לצרכי שדה הקרב.                  

 (  באימונים , ברמת העוצבה , חשוב שההקצאה / ההחלפה של גדודים בין החטיבות  3             

 תאפשר היכרות קרובה בין מפקדי המשנה בתוך העוצבה. כולל האפשרויות של                    

 ציוות משלים במסגרת החט' /הגד'.                  

 

 הפלוגות.  15

 א.  ניתן להניח כי באשר לפלוגות החי"ר/חרמ"ש/צנחנים , אין סיבות מובהקות לשינוי המבנה         

 הבסיסי  הקיים.   באשר לפלוגות הטנקים יתכן ונכון לבחון חלופות ארגוניות.והארגון             

 הסיבות לצורך לבחון מבנה פל' הטנקים : .ב

 טקטיים של הטנקים כיום )במיוחד טנקי "המרכבה" בדגמים –(  הכשרים הטכנולוגיים 1

 המתקדמים( , עולים לאין שעור על הטנקים שהיו לפני כמה עשורים.     

 (  כוח האש , המיגון והעבירות של הטנקים המתקדמים מאפשרים ביצועים בשדה הקרב  2

 שבעבר היו בלתי אפשריים.     

בזירות השונות , בנתוני מדינת ישראל , ישנם גם תנאי שטח ואויב המקשים על הפעלת פלוגות בהרכב  (3

  מלא ובמבנה הקיים , ויש אף מצבים שהפעלת מח' היא בעייתית.   

 האם ניתן לשנות הארגון הקיים , מבלי לשנות מספר הטנקים בפל' .  -השאלה היא  .ג

 שינוי  שיאפשר ניצול טוב יותר של הטנקים בזירות ובשיטות הלחימה השונות  ?

 נספח ג' מצורף. –ההצעה לבחינה , ראה  .ד

 

 )הוכן ע"י הרצל שפיר(

 

 

 



 "ל""קביעת המבנה והארגון של יחידות ועוצבות היבשה בצה

 

 נתוני בסיס נדרשים         נספח א' :

      

 : נתוני הבסיס נדרשים כדי לנתח נכונה את הלחימה הצפויה בכל אחת מהזירות .1

 רצועת עזה –סוריה( , מרכז )ירדן( , דרום )מצרים( , איו"ש  –צפון )לבנון 

 )הפלשתינאים / בט"ש(.

 : בכל זירה נתונה,  הנתונים הנדרשים .2

 ; מטרות ויעדים צבאיים אפשריים )במגננה והתקפה(. הכוונה מדינית .א

 כוונות מדיניות וצבאיות של האויב )קיים ופוטנציאלי( . .ב

 – האויב .ג

 (  סד"כ , מבנה וארגון; שיטות לחימה הכשרה ואימונים.1   

 (  פריסה ידועה / צפויה במערכי שגרה וחירום.2   

 (  מטרות צבאיות אפשריות לאויב בזירה.3   

 כוחות חיצוניים , ו/או כוחות עתודה. –סיוע ושת"פ אפשרי עם גורמים   (4   

 (  הערכת נתוני זמן ומרחב לכניסה ללחימה ; משמעויות התרעה.5   

 -   הקרקע –השטח ד.                 

 (  אופי השטח בהכללה )תכסית ; שטחים בנויים/כפריים( , אוכלוסייה.1                  

 (  אפשרויות תמרון ; אפשרויות עקיפה וחדירה לעומק ; מכשולים טבעיים  2                  

 ומלאכותיים.                       

 (  צירי תנועה עיקריים ; גזרות נוחות לתנועה ; אזורים קשיי עבירות.3                  

 .(  שטחים שולטים ; שטחים חיוניים 4                  

 (  הערכה : השפעת השטח וניתוח הגורמים לעיל על אופי הלחימה הצפוי  5                  

 בזירה.                       

 -לוגיסטיות    –אופרטיביות  –משמעויות טקטיות ה.                

 (  השילוב של אויב ושטח באזורים / מתחמים מוגדרים.1                  

 מערכי אויב מוגדרים. –(  שטחים שולטים / חיוניים  אל/ב 2                  

 (  היקף והרכב כוחות )כללי( אשר יידרשו כדי לבצע מטרות צבאיות  3                  

 מוגדרות , להשגת מטרת הלחימה בזירה זו.                       

  –להשגת מטרות הלחימה בזירה  ינת הצרכיםלבחתכנונים אופרטיביים ו.                 

 (  קביעת מטרות ויעדים מוגדרים לעוצבות / כוחות העשויים להיות  1                  

  מוקצים לזירה.                       

 היעדים הצבאיים. –(  בחינת הרכבי כוחות נדרשים להשגת המטרות 2                  

 סיוע ושיתוף פעולה :  (3                  

 * צרכי הסיוע הארטילרי ; ההנדסי ;                        

 * צרכים לוגיסטיים ורפואה ;                        

 *  סיוע אווירי נדרש ;                        

 *  תקשוב , צרכי פיקוד ושליטה ; מודיעין ומודיעין שדה.                        

 לייצוב הזירה. –ללחימה  –(  משמעויות זמן ומרחב , להערכות 4                   

 (  משמעויות של אמון היחידות/ העוצבות.5                   

 הבסיס , לכל זירה ולכלל הזירות : –מניתוח נתוני  הוצאת מסקנות ומשמעויות .3

 מטרות מוגדרות למתקפה / הגנה ; .א

 המטרות ;הסד"כ הנדרש להשגת  .ב

 -מסקנות ראשוניות באשר ל .ג

המבנה והארגון המיטבי אשר יידרש , ברמה הטקטית והאסטרטגית ,  להשגת המטרות  •

 השונות בזירות השונות.



 

ההבדלים בין הזירות השונות והמשמעויות מכך על צרכי מבנה וארגון של סד"כ נדרש.   •

 פריסה ; מיקום  ; צירי תנועה ; ימ"חים.

 המיטבי של יחידות חת"מ והנדסה. ההקצאה והשילוב •

העוצבות  –הפיקוד  –השיטה , ההקצאה והשילוב של המערך הלוגיסטי )ברמת המטכ"ל  •

 היחידות(. /

 הכנת נתוני הבסיס כנ"ל חיוני שיעשה במשולב ע"י : .4

 ה' , ע"י אגפי המטכ"ל מפקדות הפיקודים ומז"י.-סעיפי משנה א' - 2סעיף  •

 , כמפורט לעיל , בתוספת : 3ף סעיף משנה ו' וסעי – 2סעיף  •

 מפקדי הגייס , ומפקדי האוגדות.

 

 

 הצעה לבחינה                     –מבנה וארגון פלוגת טנקים         : בנספח 

                    המצויים בתוך טנקים(  –)באדום   -המבנה המוצע  .1

 מ"פ                                    

                                           ^ 

 סמ"פ                            סמ"פ                    

                                               ^                                   ^ 

 4מח'      3מח'                    2מח'     1מח'                                       

 מ"מ       מ"מ                      מ"מ       מ"מ                                      

 סמל       סמל                      סמל       סמל                                      

                          

 משמעות המבנה : .2

 מ"פ •

 סמ"פ 2 •

 יחידות הפעלה עצמאיות. 4 –טנקים(  2מח' טנקים )כ"א בת  4 •

 בפיקוד סמ"פ. –מח'  2כל  •

 טנקים. 11  -ללא שינוי  –מספר הטנקים בפל'  •

 מ"מ.                                  -קצינים בפל' : סמ"פ ו 2תוספת של  •

                       

 .   משמעויות הפעלה:                               3                           

 סמ"פ.                                2 -יחידות תמרון ,עם אפשרות פיצול , בהנהגה אפשרית של מ"פ ו 4 *                                   

  –ות ציוות , בהתאמה לשטח ומשימה *   אפשרוי                                 

 טנקים )מח' וסמ"פ(.. 3יחידות משנה :  כ"א  2**                                        

 טנקים. 2מח' , כ"א   2                                            

 ' המשנה(.מ"פ מנהיג )או מצטרף לאחד מיח                                            

 

 ת  נ  ו  ע  ה         אש  -בסיס  **  תמרון :                                           

 מח' וסמ"פ ומ"פ 3(          מח' וסמ"פ           1)                                             

 טנקים[ 8טנקים[           ]  3]                                                            

                                                            .....................           .............. 

 מח' , סמ"פ ומ"פ  2מח' וסמ"פ          2(         2)                                             

 טנקים[ 6טנקים[              ] 5]                                                            

                                                            ........................         ................ 

 טנקים )עם הסמ"פ( , 3או  2(  גמישות רבה בציוות , החל ממח' בת 3)                                             

 טנקים(.    5מח' ) 2 -יח' משנה , כ"א של סמ"פ ו 2 -ו                                                    



 

 

 .  משמעויות עיקריות של ההצעה :4                           

 יח' אש/תנועה . ניצול מיטבי של יכולות הטנק המודרני. 4א.  מבנה של                                 

          טנקים )עם הצטרפות  3מבנים של  2ב.  אפשרויות רבות לציוות ע"י יצירת                                 

 טנקים. ואפשרויות נוספות. 2מח' של  2ועוד  סמ"פ למח'(;                                     

 בפיקוד קצינים. 7טנקים בפל' , 11קצינים : סמ"פ ומ"מ.  מתוך  2ג.  תוספת של                                 

 קיום עתודה פיקודית.  העלאת רמת יכולת ההפעלה והשליטה.                                       

 ד.  התאמה מרבית לנתוני שטח ואויב , ע"י קביעת הציוות בהתאם לצרכים                                

 בצעיים.המ                                    

  טנקים , 3או  2ה. מבחינת הדרכה ואימונים , האפשרות להפעלת מח' של                                 

 ההדרכה כיום )תרגול מצבים בהם טנק במח' נפגע(.       משולבת במערך                                    

 מח' והסמ"פ .   מתאים לתנאי 2טנקים  )  5של  הפעלת יח' משנה  -החידוש                                     

 ארה"ב(.  סיני  ומרחבים פתוחים.  נהוג בצבא                                    

   ו.  בעיה מרכזית : האם נכון וניתן לעשות השינוי ביחידות המילואים. ובאם כן ,                                 

 כיצד ?                                    

          

 ההמלצה :.   5                          

  לבחון ההצעה ,תחילה בראייה עיונית )תורתית , ארגונית( , ואח"כ באופן מעשי                                 

 לשריון ו/או ביחידה סדירה.   בביה"ס                                
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