
  ב מהלחימה לשחרור עיראק"לקחים לוגיסטיים של צבא ארה

  

ב מספר לקחים "בארה (RAND)פרסם מכון ראנד  2003- בעקבות לחימת הצבא האמריקאי בעיראק ב

   .שהרלוונטיות שלהם אינה קשורה למקום ולזמן, מתחומי הלוגיסטיקה

  

  תכנון

והערכת סיכונים הנובעים מהתכנית , חיילי הלוגיסטיקה צריכים להיות מעודכנים במצב הטקטי .1

 .בלחימה האורבאנית

 .יש צורך להתאים תקנים וציוד לצורך פעולה בשטח אורבאני .2

הדרג הפוקד הלוגיסטי צריך להיות מעודכן בסטאטוס הארגונים שאינם צבא המעורבים בסיוע  .3

 .לאוכלוסיה והפועלים במרחב

 .יש ליצור גמישות מרבית במהלך התכנון והביצוע .4

 .תכנן מראש קבוצות נשיאת ציוד ונושאי אלונקותיש ל .5

 .ב"סולמות וכלי עבודה ידניים וכיוצ, חבלים –יש לתכנן פיזור של ציוד מיוחד כמו  .6

 .אנשי יחידות הלוגיסטיקה צריכים לקבל זמן למנוחה וסבבים בתפקיד כמו יחידות לוחמות .7

  

  הספקה

טח אורבאני בגלל שחיקה ושימוש לחלק מהציוד נדרשות כמויות ורמות אחזקה רבות יותר בש .8

 .מוגבר

 .מארזי הספקה צריך להכין מראש ולדחוף אותם קדימה בכל הזדמנות .9

 .יש לתכנן להשתמש במקורות מקומיים ואזרחים .10

 .צריך לתספק יחידות לוחמות בכמויות נדרשות קרוב ככל האפשר למקום בו האספקה דרושה .11

  

  פריסה

 .ידי מחסה והימנעות מגילוי-קה מפני אש אויב עלצריך להגן על האספקה ולוחמי הלוגיסטי .12

אבטחה , פיקוד ושליטה, יש לפזר ולבזר פריסת גורמי לוגיסטיקה בדגש מתאים על תקשוב .13

 ).לצורך מלא מחדש(וקרבה לצירים לוגיסטיים ראשיים 

 .צריך מקם יחידות לוגיסטיות קדימה ככל שהסיטואציה הטקטית מאפשרת .14

הנחתה כדי לקצר זמני הספקה ותנועות  –ות ליד נקודות הצנחה צריך למקם יחידות לוגיסטי .15

 .יבשתיות

  

  ב"ש ושו"פו

ל ובהדרכת מפקדים כי יש מצבים בהם קציני הלוגיסטיקה  פוקדים על "צריך לשלב בתו .16

 .במיוחד כאשר  עוסקים בסיוע הומניטארי, מבצעים



 .תומך לחימה ומסייע ללחימה חייב להיות מתואם, לוחם –ציוד התקשוב של כלל הדרגים  .17

אורטופוטו ויכולות תקשוב כמו כל , תצלומי אוויר, יחידות הלוגיסטיקה חייבות לקבל אתן מפות .18

 . הדרגים האחרים

 .מפות קוד וסימני שליטה ובקרה על גבי עזרי שליטה חייבים להיות משותפים ואחידים לכולם .19

נקודת הזמן בה מתחילה ההעברה של ציוד וכוח אדם ליחידות צריך לבחור בקפדנות את  .20

 .שיצטרכו אותם בסיום הלחימה כולל הסיוע ההומניטארי

  

  תחמושת

 .מהצריכה הרגילה 4צריכת התחמושת בשטח אורבאני גדולה פי  .21

מספר סוגי התחמושת הנדרשת בשטח אורבאני יהיה שונה משמעותית מזה המצוי במרבית  .22

 .סביבות הלחימה

  

  ואהרפ

 .גז וכדומה –צריך לשלב וללמד טיפול רפואי בנפגעים מאש לא קטלנית  .23

 .שטח אורבאני דורש יותר צוותי נשיאות אלונקות ולוחמי לוגיסטיקה בחזית .24

 .השילוב של מומחי רפואה בפריסה קדמית צריך לקחת בחשבון שוני בסוגי הפציעות בשטח כזה .25

ל במגוון פציעות ולסייע בטיפול בנפגעים בניית עבודה בצמדים יכולה לעיתים לסייע לטפ .26

 .מבודדים

מאחר ") טפל בעצמך, חייל("צריך להגביר את הכשרת הלוחמים לטיפול עצמי כל עוד הוא יכול  .27

באלה כלול גם טיפול , והטיפול הראשוני הוא קריטי ושליחת כוח אדם מקצועי יכולה להתעכב

 .ראשוני בהלם קרב וכדומה

 .בתכנון מראש –ם "כולל רק –פינוי וחילוץ על בסיס המצוי במקום  צריך לתכנן שימוש בציוד .28

 .צריך למקם צוותי רפואה הכי קרוב שאפשר למקום הנפגעים הצפויים .29

 .ביחידה ותגבר בכוח אדם רפואי" מצילי חיים"הוסף חיילים מוכשרים כ .30

 .העלה את רמת הרופאים הקדמיים .31

 .חיים ולסיוע בפינוי וטיפולעשה מאמץ לפיתוחים טכנולוגיים היכולים להציל  .32

 .חיזוי בעיות רפואיות והצטיידות בהתאם לחיזוי הם חלק בלתי נפרד מהתכנון המבצעי .33

שינוי בסוג הפגיעות יכול להשפיע על שינוי בסוג הסיוע הרפואי ולהשפיע על תכנית האימונים  .34

 .ואולי גם על מבנה וארגון

 .הריסות מבנים וקריסת מבניםמ, פציעות צפויות גם מאפקטים משניים של תחמושת .35

 .צריך להכשיר אנשי רפואה יחד עם הנדסה בחילוץ פצועים מהריסות מבנה .36

  

  

  




