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 ( יו'%"י%'

 הטכנולוגיה, שמתקדמת ככל שבו מצב נוצר כך יותר.הרבה
 איכותי ולכוח-אדם יותר גדולים לתקציבים נזקקיםאנחנו
 ולתפעלה. אותה לתחזק כדי יותרומיומן
 איכות - הקמתו מאז מרכזיים יתרונות שני ישלצה"ל
 הטכנולוניה, בחזית וההתייצבות בו המשרתיםהאנשים

 את נקהות המנסים ועיון מחקר קיום באמצעות היתרבין
 בזמן. פתרונות להם ולהכין מראש הבעיות ואתהאתגרים
 לפעול יש - הוא נהפוך הללו, היתרונות את לאבדאסור
 כתשתיות ולקדמם להעצימם האפשריות הדרכיםבכל

 ישראל. מדינת ושל צה"ל של ולעוצמתם לחוסנםעיקריות
 מול מתמדת בהתמודדות נמצאת הביטחוןמערכית
 חברות על-ידי המוצעות הגבוהות המשכורות שלהפיתויים
 והאקדמיה. המסחריים הגופיםההיי-טק,
 צמצום של בעידן לשמור כיצד - קשה דילמה כיצבתבפנינו

 להשקיע ולהמשיך ישראל של הצבאי יתרונה עלמשאבים
 ביותר הטובים האנשים את אלינו ולהביא ובפיתוחבמחקר
 לעשות נצליח המערכת. את יעזבו שלא עליהםולשמור
 לרשותנו העומדים המשאבים את ננצל אם ורק אךזאת

 להשגת ואמצעים כוחות ונאחד ביותר הטובהבצורה
 חשיבה מחשבתית, פתיחות נחוצים כך לשםהמטרה.
 להתנתק יש ותעוזה. נחישות חזון, אומץ,חדשנית,
 "לכל של מבישה ולעבור ומיושנות, מסורתיותממוסכמות

 ומאגרים פריטים שמירת כלומר, Just)~ חן (Caseמקרה"
 עקרונות המשלבת לתפיסה תבוא", Nbw צרה "לכלמ47ים
 מתקדמות: נישות שלוששל
 Production) .(Lean הרזה הארבןא.
 לשיטה כלומר, Enough) )7051 שנחוץ" כמה "רקב.

 הנחוצה בכמות הדרושים הפריטים את מספקיםשבה
 ומיצירת מסרבול להימנע במגמה יתירות ליצור בליבלבד
 ארוך. לוגיסטיזנב
 שעיקרה שיטה - 51ט7( תו )מחזויך שנחוץ" בזמן "רקב.

 הדרוש למקום הנחוץ בזמן המבוקשים הפריטיםהבאת
 משאבים לפנות ניתן כך בדרך. זמניים מאנרים ליצורנלי

 מעולה. כוח-אדם ולגיוס להצטיידות להשתכללות,לפיתוח,
 הצלחה להבטיח יכול חדשנות אחר המתמיד החיפושרק

 זמן.לאורך

 החפדרהרעיון
 חופש להבטיח היא הטכנולוגיסטי הארגון שלמטרתו
 והן בשכרה הן - וביבשה בים באוויר, טכנולוגיסטיפעולה
 שמירת עם בבד בד הכוחות להפעלת - חירוםבעת

 זמן כל ולאורך העימותים סוגי בכל וההמשכיותהרציפות
שיידרש.
 מהלך הוא הרב-זרועית הטכנולוגיסטיקה ותפיסתיישום

 לחסוך והרצון התקציביות המגבלות לנוכחמתבקש
 והרצון אחד, מצד צה"ל של הטכנולוגיסטי בתחוםבעלויות

 , ):1ננ[
ו' -י,

 נועיל לנו ששולחיםהודיעו
ע~]ש~.נמ ן .... הפלוגה לכלשיספיק

 בעקבות באזורנו שנוצר החדש הגיאופוליטי המצבנוכח
 באמצעות האמריקנים על-ידי עיראק של המהירכיבושה

 צה"ל, ברשות גם הקיימת מתקדמת צבאיתטכנולוגיה
 הביטחון. תקציב את מאוד לצמצם ניתן כי רביםסבורים
 כמה זה מגמה.הקיימת של המשכה היא הזאתהגישה

D']eבשל הביטחון תקציב צמצום של 
 העדיפויות בסדר ושינוים תקציבייםאילוצים
 מתמודדים אנו הזאת המבמה עםה47ומי.

 חשיבה לתהליכי נדרש וצה"ל מחדש, יוםכל
 תמידיות. ולהתייעלות ליצירתיותחדשים,
 בכל ההזדמנות את לזהות הואתפקידנו
 ולהתקדם. נכון אותה לנצל ולדעתמשבר
 ישראל של הצבאי יתרונה על לשמורכדי
 לעשות ניתן זאת ולהוביל. להמשיךעלינו

 ושל היכולות של מרבית התאמהבאמצעות
 לאיומים לרשותנו העומדיםהמשאבים
 טיפוחו שמירתו, המשך אותנו,הסובבים

 כארגון ומיצובנו בצה"ל המשרת כוח-האדם שלייובו
 הצבאית. הטכנולוגיהחזית
 כיסא מחד מאיתנו דורשת הטכנולוגית להובלהחתירה
 ויקרים, מתקדמים לחימה מערכי של שוטפתכנסה

 לאחזקה לפיתוח, גבוהה אנושית מיומנותדורשים
 מיושנים לחימה מערכי של פליטה ]יסא, ומאידךיתפעול,
 זול וקיומם מיוחדת, הפעלה מיומנות דורשיםאינם

 הטכנוהניפטי הארגון שלמטר"ש
 פעולה חופש להבטיחהיא

 הכוחות להפעלתטכנולוגיסטי
 הרציפות שמירת עם בבדבד

 העימותים פוגי בכלוההמשכיות
 שיידרש זמן כלולאורך



ן יישום גשרני "]"צפם מנוידים יעשות סוגייו"חוזה. היחיבו המנבעית. ה"9קטינ.ות ייגועו שו, וקשל4  ana%-8-יו8-נ[":יש,,,אםשש14,- הצבא זרועות כלל של הלמיסטי הבג ארון שלמתקדמים אף שאלה אלא העימותים, סוגי בכל אליהוההתכוננות
 המאחד Organization) Logistics (Defenseהבריטי האחר. מהצדישתפרו

ןי'1""?קןויא'יףט-1

.,ן הזרועות. כל של הלוגיסטיקהאת של ניכרת הפחתה הייתה לעצמנו שהצבנו נוספתמטרה

'- ן . '

 ג.' . -ל ; 1 .~ך . :;,' גרמניה צבא הוא הזאת במהפכה שנמצא נוסףארנון הנחסכים המשאבים והפניית צה"ל של הקיוםעלויות

 :,'% הלוגיסטי הפיקוד את המאגדת טכנולוניסטית זרועשהקים השירות באיכות ניכר ולשיפור להשתכללותלהתעצמות,

 ו, 1.. הצבאות יתר העורף. פיקוד ואת הקשר חיל אתהרב-זרועי, השונות. צה"ל יחידות - ללקוחותהניתן

 % ,נ' וגרמניה. בריטניה בעקבות הולכיםבאירופה הטכנולוגיסטיקה תפיסת של בבסיסה העומדהרעיון
 זו מה א! למעשה,מהלכה העסקי בעולם כיום ונחשב היפנית "nolllo"בחברת ,יג"4" במקור שפותח הרזה, הארגון תפיסת הואהרב-זרועית

- 8 8 8 8 - -  הרב-זר!עית?הטכנ!ל!גיפטיקה ה-21". המאה של התעשייתית כ"מהפכהוהתעשייתי
 4א המופעללוגיסטי

 !,ן המו=נהמ-כ5 שעה"ק יש' 1:ל: ינ":'יי:, , ,יצת"0ינ.ם תר::יג:' ה :,ננ' :ע,טן:בי
 . :ו את הכללי למטההמאפשר נכון לא בצבא לצרכיו. מתאימים כולם47 לגופים והשירותים התחומים יתר את ולהעבירואבסולוטי,

:י,,(שץ להפעילאת הבסיסיתהיכולתן ועל-פי לקוחות של בעיניים רעיון כללבחון הליבה עיסוק היא האלה השירותים שנתינתאחרים,
ן888 רציעת על !לשמורהכוחות בהיבט גם עסקית. תחרות של המידהאמותשלהם.
וש בכלל המשכיותה !עלהלחימה עלינו הרב-זרועית הטכנולוגיסטיקהשל זרוע שכל היא בצה"ל הזאת התפיסה של היישוםדרר

8ו !בכל האי!מים כל מולהמתארים, האנ-סיים הרעיונות את להתאים כיצדלשקול אנף - אט"ל ואילו עיסוקה, ליבת שהם בתחומיםתעסוק ' את התואם לעולםוהתעשייתיים/עסקיים הטכנוהביסטיקה ה" מסוקו שלבת - וה"ניסטיקההטכנולוגיה 
וש ט לל

 צב" 1)י .ינה ,נולת ".":ג::ט,ק" :::ג.: בנ:ע,,"""יי""תיהין::,1
 8181! מה'ר מאוסן וכוחות םמשאג

 !ץ'יהמזירה על השפעה בהכרח לה יש ולכןמודרני, הגוף בהיותו באט"ל, הקיימות והתשתיות הגודליתרון
!ש 4!4!44!04!8888 --_88__שאאש- שלו. ההפעלהתפיסת בצה"ל. הגדולהטכנולוכיסטי

 בכלל הלחימה של המשכיותה ועלרציפתה שבליבת בנושאים יעסוק ומהזרועות הגופים מן אחדכל
 8888 רעיון כל לבשן נכון לאבצבא החזיתות, ובכל האיומים כל מולהמתארים, חלוקה תהיה כך מוחלט. יתרון לו יש ושבהם שלוהעשייה
 שששש !על-סי לקוחות שלבע'נ"ם באופן וכוחות משאבים להסטת וכולתתוך למנוע והיה נותן דבר של ובסופו הסמכויות, בוןברורה
 8888 שלהחו(תעסקיתאמ!תהמידה לזירה. מזירהמהיר בליבת שאונם נושאים יופרטו במקביל ובזבוז.כפילות
 על מבוססת המערך של ההפעלהתפיסת יחסי. יתרון לנו אין ושבהםהעשייה

- - - ש א ש ש ש א ש ש

 8!888י -



 יטכניייגיפטיקה המעביש,-,י
 חה1ה 1ה1א קל, נו תא זרוע הרנ%
 בחששות נם אחת לאן

 פניחי1תובהתנגדויות

 בתחומים ביזור אחידות. נורמות על בהם לשמורשחשוב
 "מעמדות" ליצור עלול האישי והציוד הרפואה המזון,כגון
 המשקים ויכולותיהם. הגופים תקציבי על-פי הצבאבתוך
 לעומת וכדומה. האישי הציוד הרפואה, המזון, הםהאלה
 שכן אותם, לבזר שעדיף עיסוק ותחומי משקים ישזאת,
 כמו הנופים, של הייחודיים הצרכים ביטוי לידי בהםבאים

 בסופו הזרועית. וההתעצמות השוטףהקיום
 מפקדי וכן הגוף או הזרוע מפקד דבר,של

 את ביותר הטוב באופן יודעיםהיחידות
 העדפותיהם. ואתצורכיהם
 והניקודים הרועות התקציב של הביזורבשיטת

 בתקציביהם. מפגיעה לחשוש צריכים הםאין
 יתכננו הנופים הסטנדרט, את יגדיראש"ל
 יכולת תישמר וכן התקציבים, אתויתעדה
 לזרוע/פיקוד. ההחלטותקבלת
 אינו הרב-זרועית לטכנולוגיסטיקההמעבר

 ובהתנגדויות בחששות גם אחת לא מלווה והואקל,
 קשות, החלטות קבלת לזע זאת לעשות ניתן 47פנימיות.
 רמטכ"ל שינסקי, אריק גנרל ניסח שאותו כורח זהואולם
 אוהב לא אתה "אולי ארצות-הבריתן של היבשהצבא

 לא-רלוונטי". להיות גרוע יותר אבלשינויים,

 הפעלה13קרונ111
 המשאבים, ריכוז הם בהפעלה מרכזיים עקרונות18

 ברמה מרכזית שליטה העדיפויות, סדרקביעת
 המרחביים לפיקודים למיסטיות יכולות ומתןהמטכ""ת
ולזרועות.

 על מבוססת הלחימה ברציפות הלוגיסטית התמיכהו*

 אט"ל( )מרכזי לוגיסטיים מרכזים של ישירההפעלה
 אט"ל. על-ידי מפכ"ליות לוגיסטיותויחידות

 מופעל ובזרועות בפיקודים הקיים הלוגיסטיהמערך*
 היכולות את להשלים וייעודו ישיר, באופן ידםעל

 שיוכלו כדי והים האוויר היבשה, למערכיהנדרשות
 נתמכים האלה המערכים משימותיהם. אתלמלא
 "צינור למעשה ומהווים המטכ"ליות היחידותעל-ידי
 ניתן לא שאותה הלוגיסטית, השרשרות שלמאריך"
 לנתק. ואסורלנתק

 לאומיות, תשתיות על נשען הטכנולוביסטי המערף8
 ארוכות שותפויות ויוצר יקומיים פרויקטים עלמשפיע
 ועם טכנולוגיים ברמים עם האזרחי, המגזר עםטווח

האקדמיה.

  הרפואי 1הצי1ד הרפואיהמערך
 פציעתו ממקום נפגע כל של  הניתן ככל  מהיר  דיניי*

 החמם.לבות
 מקצועי )כוח-אדם חיים" "מצילות וכולות קידום8

 הלוחם. לכוח רפואי(ומכשור
 פינוי. גורמי ושל רפואה יחידות של נבהה זמינות8
 המלחמתי המאמץ לתמיכת נחוצים רפואה גופי הקיצות48

הנדרש.
 הציוד ניהול - במרחב הרפואה מערך עלשליטה8,

 הרפואה. וגופי הפינוי כליהרפואי,
 לכלל ואחיד בסיסי רפואי ציוד ינופק חירום בעת8

 במרחב.היחידות
  הגדות ברמת תהיה רפואי ציוד של בסיסית מדקי רמת18

יחידה/מרפאה.
 הלקוח". לבית "שירות בשיטת בשגרה מענה48
 "שירות בשיטת - קבע לבסיסי חירום בעת מענה8

 שדרות באמצעות הלחימה ולמרחבי הלקוח"לבית
 ולגדודים הנייחים הלוגיסטיים למרכזיםתסרקת
 העורף. פיקוד של המרחבייםהלוגיסטיים

 המלאי רמת ותישמר תרוכז רפואה שירותי במרכזו*
 הרפואי. הציוד שלהמטכ"לית

 והחלפים האחזקהמעדך
 ובעת שגרה בעת רב-זרועית מרחבית הפעלהתפיסת*

 הבסיסי. המבוקר( הלחימה )ציוד הצל"ם לכללחירום
 רב-זרועית. בראייה המרחב לעורכי מוחתמת אחזקה מתן8
 ויכולות כשירויות מתן באמצעות הגדוד/יחידה חיזוק41

נוספות.

 קיימות אחזקה תשתיות על האחזקה כוחהתבססות*
 קדמיות(.)סדנאות

 טכנולוגית ליחידה המרחבית החימוש יחידתמעבר*

 מנדרך הסלט שלהנושאית

תזי"



 וההדרכה. האחזקה בתחוםמרחבי
 העצמת תוך הלקוח" לבית "השירות מבמת הרחבתו4

 הנייחת. חשבון על הניידתהאחזקה
 יתרון בעלי במקומות מרחביים אחזקה מתקני איחודו4

 מרחבי. אחזקתי טכנולוגי מרכז בסיס עליחסי,
 הקצה. ליחידות החלפים הספקת שירות הרחבת48
 מאסטרטגיה כחלק המחסנים של לאוטומציה מעבר41

 השירות. וטיוב כוח-אדםלצמצום
 יחידתיים. רב ]מחנות חלפים מחסניאיחוד8,
 האחזקתית הטכנולוגית ליחידה עד חלפיםהספקת*

 הים. חיל ולבסיס האוויר חיל לעסיסהמרחבית,

 התחמושתותחום
 אחד מטכ"לי גורם על-ידי ינוהל כולו התחמושתמשק*

 חירום. ובעת שגרהבעת
 מטכ"לית קביעה בסים על חירום בעת הקצאות*4

 הלוגיסטי למרכזי עד ) הלקוח" לבית "שירותובשיטת
 הים(. חיל ולבסיס האוויר חיל לבסיםהנייח,

 איחוד )כולל הקיימות התשתיות כסים על החסנה18
 ניתן(. הדבר שבהם במקומותבסיסים

 צה"ל. לכל אחת מלאי ניהול מערכת41

 הדלקכנחום
 ]ורם עמידי 'נוהל והגז התזקיקים הדלק, תחוםו4

אחד. מטכ""
 הקיימות. התשתיות כסים על אחסנה41

 ובשיטת מטכ"לית קביעה על-9י ]חירוםהקצאות*
 תספוקת שדרות בסיס על הלקוח" לבית"שירות
 תת-קרקעית.וצנרת

 המזוןתחום
 אחד. מטכ"לי גורם על-ידי ינוהל המזון משק8
 לבית "שירות כשיטת חירום ובעת שגרה בעת מענהו4

 הלוגיסטי הגדוד הנייח, הלוגיסטי למרכז )עדהלקוח"
 D'D]l האוויר חיל בסיס העורף, פיקוד שלהמרחבי

 הים(.חיל
 מרחבי עתידי מענה - לחייל( ישיר מזון ו מי"ל פרויקטו4

 צה"לי.כלל

 הציודתחום
 בעת אחד מטכ"לי גורם על-ידי ינוהל כולו הציודמשק*

 חירום. ובעתשגרה
 צה"לית. כלל אחת מלאי ניהול מערכת*4
 איחוד )כולל הקיימות התשתיות בסים על החסנה8

 (. ניתן הדבר שבהם במקומותבסיסים

 מטכ"לית קביעה בסיס על חירום בעת הקצאות8
 הלוגיסטי למרכז )עד הלקוח" לבית "שירותובשיטת
 הים(. חיל ולבסים האוויר חיל לבסיסהנייח,

 הלקוח". לבית "שירות בשיטת - שגרה בעת מענה*4
 חירום: בעתמענה

 הלקוח". לבית "שירות בשיטת - קבעבסיסי*

 למרכזים תספוקת שדרות באמצעות - לחימהמרחבי*
 המרחביים הלוגיסטיים הנייחים/לגדודיםהלוגיסטיים

 העורף. פיקודשל

 ההובלהתחום
 בצה"ל. אסטרטגי כתחום מוגדר ההובלה תחום8

 על-ידי ינוהל כצדה( והובלה )משאיות ההובלהמשק*
 ועל-זרועית רב-זרועית בראייה אחד מטכ"ליגורם

בשגרה.
 אפשרויות: בשתי הובלה אמצעי הקצאת - חירום בעת8
 מרחבי/פיקוד לזרוע/פיקוד הובלה אמצעי הקצאת8

 התלות את ולהפחית גמישות להם וכלפשר כדיהעורף
 המטכ"ל.ברמת

 וכנגזרת עדיפויות סדר על-פי הובלה אמצעי הקצאת*4
 המבצעי.מהצורך

 חירום בעת והתנועה השליטהתחום
 המתנ"ל על-ידי ינוהלו חירום בעת והיסעיםתנועות*

 ובשיתוף צה"ל בפיקוד הלאומי( התנועות)מרכז
 ישראל.משטרת

 בשליטת עדיפויות סדרי ערפי תתבצע הגייסות תנועת8
 והמתנ"ל. פיקודי( תנועות )מרכזהמתנ"סים

 בהתאם המתנ"ל על-ידי תיעשה תנועה צירי הקצאת8
 המבצעי. העדיפויותלסדר

 והתשתיות הבינויתחום
 והפרוייקטים. האחזקה בתחומי מרחבי זרועי רב בינוי8
 לזרועות. תקציבית עצמאות8

 אזרחים של הכרחי( מינימלי )גודל גמ"ה עלהתבססות*
 שגרה לעת מהמשימות כנגזרת לאחזקה צה"לעובדי
 חירום.ולעת

 האחזקה. לנושאי חוץ מיקור41
 התשתיתי. השלם אינטגרטיבי, פרויקטלי ניהול8
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