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אלוףאודי אדם

ראש אגףהטכנולוגיה והלוגיסטיקה
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נוכח המצבהגיאופוליטי החדש שנוצרבאזורנו בעקבות
כיבושה המהיר שלעיראקעל-ידי האמריקנים באמצעות
טכנולוגיה צבאית מתקדמת הקיימת גם ברשות צה"ל,
סבורים רביםכיניתן לצמצם מאוד את תקציב הביטחון.
הגישה הזאת היא המשכה של מגמה.הקיימתזה כמה
 D']eשל צמצום תקציב הביטחון בשל
אילוצים תקציבייםושינוים בסדרהעדיפויות
ה47ומי .עם המבמה הזאתאנו מתמודדים
מטר"ש שלהארגוןהטכנוהניפטי
כליום מחדש ,וצה"לנדרשלתהליכי חשיבה
היא להבטיח חופש פעולה
חדשים,ליצירתיותולהתייעלות תמידיות.
תפקידנו הוא לזהות את ההזדמנות בכל
טכנולוגיסטי להפעלת הכוחות
משבר ולדעתלנצל אותהנכון ולהתקדם.
בד בבד עם שמירת הרציפות
כדי לשמור על יתרונה הצבאי של ישראל
וההמשכיותבכלפוגיהעימותים
עלינו להמשיך ולהוביל .זאתניתן לעשות
ולאורךכלזמן שיידרש
באמצעות התאמה מרבית שלהיכולותושל
המשאבים העומדים לרשותנו לאיומים
הסובבים אותנו ,המשך שמירתו ,טיפוחו
ייוב
ו של כוח-האדם המשרת בצה"לומיצובנו כארגון
חזיתהטכנולוגיה הצבאית.
חתירה להובלה הטכנולוגית דורשתמאיתנו מחדכיסא
כנסה שוטפת של מערכי לחימה מתקדמים ויקרים,
דורשים מיומנות אנושית גבוהה לפיתוח ,לאחזקה
יתפעול,ומאידך[יסא,פליטה שלמערכי לחימהמיושנים
אינם דורשים מיומנות הפעלה מיוחדת ,וקיומםזול

הרבהיותר.כךנוצר מצבשבו ככל שמתקדמתהטכנולוגיה,
אנחנונזקקים לתקציביםגדוליםיותר ולכוח-אדםאיכותי
ומיומן יותרכדי לתחזק אותה ולתפעלה.
לצה"ל יש שני יתרונות מרכזיים מאז הקמתו -איכות
האנשים המשרתיםבו וההתייצבות בחזיתהטכנולוניה,
בין היתר באמצעותקיום מחקרועיון המנסים נקהות את
האתגרים ואת הבעיות מראשולהכין להם פתרונותבזמן.
אסור לאבד את היתרונות הללו ,נהפוך הוא-יש לפעול
בכל הדרכים האפשריות להעצימם ולקדמם כתשתיות
עיקריות לחוסנם ולעוצמתם של צה"לושלמדינתישראל.
מערכית הביטחון נמצאת בהתמודדות מתמדת מול
הפיתויים שלהמשכורותהגבוהותהמוצעותעל-ידיחברות
ההיי-טק ,הגופים המסחריים והאקדמיה.
בפנינו כיצבתדילמה קשה-כיצדלשמורבעידן שלצמצום
משאבים עליתרונה הצבאי שלישראלולהמשיך להשקיע
במחקרובפיתוחולהביאאלינו אתהאנשיםהטוביםביותר
ולשמור עליהם שלאיעזבו את המערכת .נצליח לעשות
זאתאך ורק אם ננצל את המשאבים העומדים לרשותנו
בצורה הטובה ביותר ונאחד כוחות ואמצעים להשגת
המטרה .לשם כך נחוצים פתיחות מחשבתית ,חשיבה
חדשנית ,אומץ ,חזון ,נחישות ותעוזה .יש להתנתק
ממוסכמות מסורתיותומיושנות,ולעבורמבישה של"לכל
מקרה" )Caseחן ~(Justכלומר ,שמירתפריטים ומאגרים
מ47ים "לכלצרה  Nbwתבוא",לתפיסה המשלבתעקרונות
של שלוש נישות מתקדמות:
א .הארבן הרזה ).(LeanProduction
ב" .רק כמה שנחוץ" ) )7051 Enoughכלומר ,לשיטה
שבה מספקים את הפריטים הדרושים בכמות הנחוצה
בלבדבליליצוריתירות במגמה להימנע מסרבולומיצירת
זנבלוגיסטי ארוך.
ב" .רק בזמן שנחוץ"(מחזויךתו 51ט -)7שיטה שעיקרה
הבאת הפריטים המבוקשים בזמן הנחוץ למקום הדרוש
נליליצור מאנריםזמניים בדרך.כךניתן לפנות משאבים
לפיתוח ,להשתכללות,להצטיידותולגיוס כוח-אדם מעולה.
רק החיפוש המתמיד אחר חדשנותיכוללהבטיח הצלחה
לאורךזמן.

הרעיון החפדר

מטרתו של הארגון הטכנולוגיסטי היא להבטיח חופש
פעולה טכנולוגיסטיבאוויר,בים וביבשה-הן בשכרהוהן
בעת חירום -להפעלת הכוחות בד בבד עם שמירת
הרציפות וההמשכיותבכלסוגיהעימותיםולאורךכלזמן
שיידרש.
יישום ותפיסת הטכנולוגיסטיקה הרב-זרועית הוא מהלך
מתבקש לנוכח המגבלות התקציביות והרצון לחסוך
בעלויות בתחום הטכנולוגיסטי שלצה"ל מצדאחד,והרצון

של 4וקשו,ייגועוה"9קטינ.ותהמנבעית.היחיבו

וההתכוננותאליה בכלסוגי העימותים ,אלא שאלה אף
ישתפרו מהצד האחר.
מטרה נוספת שהצבנו לעצמנו הייתה הפחתה ניכרת של
עלויותהקיום של צה"לוהפניית המשאבים הנחסכים
להתעצמות ,להשתכללותולשיפורניכר באיכות השירות
הניתן ללקוחות-יחידות צה"ל השונות.
הרעיון העומד בבסיסה של תפיסת הטכנולוגיסטיקה
הרב-זרועית הוא תפיסת הארגון הרזה ,שפותח במקור
בחברת " "nollloהיפנית ונחשבכיום בעולם העסקי
והתעשייתי כ"מהפכה התעשייתית של המאה ה."21-
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דררהיישום של התפיסה הזאת בצה"ל היא שכלזרוע
תעסוק בתחומים שהם ליבתעיסוקה,ואילו אט"ל -אנף
הטכנולוגיהוה"ניסטיקה -שלבתמסוקו הטכנוהביסטיקה
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לצרכיו.
נכון
לבחון כלרעיוןבעיניים שללקוחותועל-פי
אמותהמידה שלתחרותעסקית.גםבהיבט
של הטכנולוגיסטיקה הרב-זרועיתעלינו
לשקולכיצדלהתאים אתהרעיונותהאנ-סיים
והתעשייתיים/עסקיים לעולם התואם את
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יתרון הגודל והתשתיות הקיימות
בהיותו הגוף
באט"ל,

הטכנולוכיסטי הגדול בצה"ל.

כל אחדמן הגופים ומהזרועותיעסוק בנושאים שבליבת
העשייהשלו ושבהםישלויתרון מוחלט .כך תהיה חלוקה
ברורה בון הסמכויות ,ובסופו של דבר נותן והיה למנוע
כפילותובזבוז .במקביליופרטו נושאים שאונם בליבת
העשייה ושבהםאיןלנויתרון יחסי.
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רציפתהועלהמשכיותה שלהלחימה בכלל
המתארים,מולכלהאיומים ובכלהחזיתות,
תוך וכולת להסטת משאבים וכוחותבאופן
מהירמזירהלזירה.
תפיסת ההפעלה של המערך מבוססתעל
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שחשוב לשמור בהם עלנורמותאחידות.ביזור בתחומים
כגון המזון ,הרפואהוהציודהאישיעלולליצור "מעמדות"
בתוך הצבאעל-פי תקציביהגופים ויכולותיהם .המשקים
האלה הם המזון ,הרפואה,הציודהאישי וכדומה .לעומת
זאת,יש משקים ותחומי עיסוק שעדיףלבזר אותם,שכן
באים בהםלידיביטוי הצרכיםהייחודיים שלהנופים,כמו
הקיום השוטף וההתעצמותהזרועית.בסופו
שלדבר ,מפקד הזרועאו הגוףוכן מפקדי
היחידותיודעים באופן הטוב ביותר את
צורכיהם ואת העדפותיהם.
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הרנזר
בשיטתהביזורשלהתקציבהרועותוהניקודים
לא אחת נם בחששות
אין הםצריכים לחשושמפגיעה בתקציביהם.
אש"ליגדיר את הסטנדרט,הנופים יתכננו
ובהתנגדויותפניחי1ת
ויתעדה את התקציבים,וכן תישמריכולת
קבלת ההחלטותלזרוע/פיקוד.
המעברלטכנולוגיסטיקה הרב-זרועיתאינו
קל ,והוא מלווה לא אחת גם בחששות ובהתנגדויות
פנימיות47 .ניתן לעשותזאתלזע קבלת החלטות קשות,
אולםזהו כורח שאותו ניסח גנרלאריק שינסקי ,רמטכ"ל
צבא היבשה של ארצות-הבריתן "אולי אתה לא אוהב
שינויים ,אבליותרגרועלהיותלא-רלוונטי".

יטכניייגיפטיקה

13קרונ 111הפעלה
 18עקרונות מרכזיים בהפעלה הם ריכוז המשאבים,
קביעת סדר העדיפויות ,שליטה מרכזית ברמה
המטכ""תומתןיכולותלמיסטיותלפיקודים המרחביים
ולזרועות.

ו* התמיכה הלוגיסטיתברציפות הלחימה מבוססתעל

הנושאית של הסלט מנדרך

הפעלהישירה שלמרכזיםלוגיסטיים (מרכזי אט"ל)
ויחידותלוגיסטיות מפכ"ליותעל-ידי אט"ל.

*

8

המערךהלוגיסטי הקיים בפיקודים ובזרועות מופעל
על ידם באופן ישיר,וייעודו להשלים את היכולות
הנדרשות למערכי היבשה,האוויר והיםכדי שיוכלו
למלא את משימותיהם .המערכים האלה נתמכים
על-ידי היחידות המטכ"ליותומהווים למעשה"צינור
מאריך" של השרשרות הלוגיסטית ,שאותה לאניתן
לנתק ואסור לנתק.
המערף הטכנולוביסטי נשען על תשתיות לאומיות,
משפיעעלפרויקטיםיקומייםויוצרשותפויותארוכות
טווח עם המגזר האזרחי ,עם ברמיםטכנולוגיים ועם
האקדמיה.

המערךהרפואי 1הצי1דהרפואי
י מהיר ככלהניתן שלכלנפגע ממקום פציעתו
* דיני
8
8

48

לבות החמם.
קידום וכולות "מצילות חיים" (כוח-אדם מקצועי
ומכשור רפואי) לכוח הלוחם.
זמינות נבהה שליחידות רפואה ושלגורמיפינוי.
הקיצותגופירפואהנחוציםלתמיכת המאמץהמלחמתי
הנדרש.

 ,8שליטה על מערך הרפואה במרחב -ניהול הציוד
הרפואי,כליהפינויוגופי הרפואה.
 8בעת חירום ינופק ציוד רפואי בסיסי ואחיד לכלל
היחידות במרחב.
 18רמתמדקיבסיסית שלציודרפואי תהיה ברמתהגדות
יחידה/מרפאה.
 48מענה בשגרה בשיטת "שירותלבית הלקוח".
 8מענה בעת חירום לבסיסי קבע -בשיטת "שירות
לבית הלקוח" ולמרחבי הלחימה באמצעות שדרות
תסרקת למרכזים הלוגיסטיים הנייחים ולגדודים
הלוגיסטיים המרחביים שלפיקוד העורף.
ו* במרכזשירותי רפואה תרוכז ותישמר רמת המלאי
המטכ"לית שלהציוד הרפואי.

מעדך האחזקה והחלפים

*
8
41

תזי"

*
*

תפיסת הפעלה מרחביתרב-זרועית בעת שגרה ובעת
חירוםלכלל הצל"ם(ציוד הלחימה המבוקר) הבסיסי.
מתןאחזקה מוחתמתלעורכי המרחבבראייהרב-זרועית.
חיזוק הגדוד/יחידה באמצעותמתן כשירויותויכולות
נוספות.
התבססותכוח האחזקה על תשתיות אחזקהקיימות
(סדנאות קדמיות).
מעבריחידת החימוש המרחביתליחידה טכנולוגית

ו4
ו4
48
41

,8

*

מרחבי בתחום האחזקה וההדרכה.
הרחבת מבמת "השירותלבית הלקוח" תוך העצמת
האחזקה הניידת עלחשבון הנייחת.
איחודמתקני אחזקה מרחביים במקומותבעלייתרון
יחסי ,עלבסיס מרכזטכנולוגי אחזקתי מרחבי.
הרחבת שירות הספקת החלפים ליחידות הקצה.
מעברלאוטומציה של המחסנים כחלק מאסטרטגיה
לצמצום כוח-אדם וטיוב השירות.
איחוד מחסני חלפים [מחנות רביחידתיים.

הספקת חלפים עדליחידה הטכנולוגית האחזקתית
המרחבית ,לעסיסחילהאוויר ולבסיס חילהים.

ותחום התחמושת

* משק התחמושתכולוינוהלעל-ידיגורם מטכ"לי אחד
בעת שגרה ובעת חירום.
* 4הקצאות בעת חירום על בסים קביעה מטכ"לית
ובשיטת"שירותלבית הלקוח"(עדלמרכזיהלוגיסטי
הנייח ,לבסים חילהאווירולבסיסחיל הים).
 18החסנה על כסים התשתיות הקיימות (כוללאיחוד
בסיסים במקומות שבהם הדברניתן).
 41מערכתניהולמלאי אחתלכל צה"ל.

כנחום הדלק
ו 4תחום הדלק,התזקיקים והגז'נוהלעמידי [ורם
מטכ""
אחד.
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אחסנה עלכסים התשתיות הקיימות.
הקצאות [חירום על9-י קביעה מטכ"לית ובשיטת
"שירות לבית הלקוח" על בסיס שדרות תספוקת
וצנרת תת-קרקעית.

תחום המזון

 8משקהמזוןינוהלעל-ידי גורם מטכ"לי אחד.
ו 4מענה בעת שגרה ובעתחירום כשיטת "שירותלבית
הלקוח" (עדלמרכזהלוגיסטיהנייח ,הגדודהלוגיסטי
המרחבי שלפיקוד העורף ,בסיס חילהאוויר D'D]l

 8הקצאות בעת חירום על בסיס קביעה מטכ"לית
ובשיטת "שירותלבית הלקוח" (עדלמרכזהלוגיסטי
הנייח ,לבסיס חילהאוויר ולבסיםחיל הים).
* 4מענה בעת שגרה -בשיטת "שירותלבית הלקוח".
מענה בעתחירום:
* בסיסי קבע -בשיטת "שירותלבית הלקוח".
* מרחבי לחימה -באמצעות שדרות תספוקתלמרכזים
הלוגיסטיים הנייחים/לגדודים הלוגיסטיים המרחביים
שלפיקוד העורף.

תחום ההובלה
 8תחום ההובלה מוגדר כתחום אסטרטגי בצה"ל.
* משק ההובלה (משאיותוהובלה כצדה) ינוהלעל-ידי

גורם מטכ"לי אחד בראייה רב-זרועית ועל-זרועית
בשגרה.

 8בעתחירום -הקצאתאמצעי הובלה בשתיאפשרויות:
 8הקצאת אמצעי הובלה לזרוע/פיקוד מרחבי/פיקוד
העורףכדיוכלפשרלהם גמישותולהפחית את התלות
ברמת המטכ"ל.
* 4הקצאתאמצעי הובלהעל-פי סדרעדיפויותוכנגזרת
מהצורך המבצעי.

תחום השליטה והתנועה בעתחירום

* תנועותוהיסעים בעת חירוםינוהלועל-ידי המתנ"ל
(מרכז התנועות הלאומי) בפיקוד צה"ל ובשיתוף
משטרת ישראל.
 8תנועתהגייסות תתבצעערפיסדריעדיפויותבשליטת
המתנ"סים (מרכז תנועותפיקודי) והמתנ"ל.
 8הקצאתצירי תנועה תיעשהעל-ידי המתנ"ל בהתאם
לסדרהעדיפויות המבצעי.

תחוםהבינוי והתשתיות

 8בינוי רבזרועי מרחבי בתחומי האחזקהוהפרוייקטים.
 8עצמאות תקציביתלזרועות.
* התבססותעלגמ"ה(גודלמינימלי הכרחי) שלאזרחים

חילהים).

ו 4פרויקטמי"לומזוןישירלחייל) -מענהעתידי מרחבי
כללצה"לי.

תחוםהציוד

* משקהציודכולוינוהלעל-ידי גורם מטכ"לי אחד בעת
שגרה ובעתחירום.
* 4מערכתניהולמלאי אחתכלל צה"לית.
 8החסנה על בסים התשתיות הקיימות (כוללאיחוד
ן).
בסיסים במקומות שבהם הדברנית
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עובדי צה"ללאחזקה כנגזרת מהמשימות לעת שגרה
ולעת חירום.
מיקור חוץלנושאי האחזקה.
ניהולפרויקטלי אינטגרטיבי ,השלם התשתיתי.
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