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ההקשר האסטרטגי

סביבת מבצעים מורכבת•
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  -חיילינו חייבים להיות מוכנים להצליח במבצעים כוללים 

?כיצד אנחנו משתבחים בהקשר הזה

הצטמקות המקורות•



הסביבה  

האסטרטגית  
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האסטרטגית  

והמימונית



מחזוריות ההוצאה לביטחון

2011במונחי דולר של  1950- שנה מ/מיליארד 2.4~ שנים היא מחזורית במגמת עליה של  60ההוצאה לביטחון במהלך 
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Data Source: The White House 

Office of Management and Budget:
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals

Data Source: The White House 

Office of Management and Budget:
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals



יוזמות להתייעלות

לעשות יותר ללא תוספת
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:המטרה

אחוזים ביכולות   3–2גידול נטו שנתי של 

הלחימה מבלי שתיגרם עליה בתקציב



- כוח קניה גדול יותר 
יעדים שאפשר לממן ושליטה בגידול בעלויות

מניעת זחילה בדרישות1.

לבקר את תלקיטי היכולות2.

לבסס יעדים ישימים כספית3.
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לבסס יעדים ישימים כספית3.

להגביר תחרות4.

לבחון חוזים אופטימליים עבור הממשלה הפדרלית5.



–כוח קניה משופר 
עודד חדשנות בתעשיה

מנף יוזמות עצמאיות של  

תעשיות למחקר ופיתוח

שנתית -ההערכה החצי: לדוגמה

הראשונה של שילוב ובגרות מערכות  

משולבות

התחבר עם  

תעשיות קטנות

הכנס חדשנות
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ערב את התעשיה ופעל  

עם התעשייה

רמות שונות ופורומים שונים



החייל הוא 

המוקד
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המוקד



השקעה במדע ובטכנולוגיה אפשרה לצבא לקיים עליונות בסביבה כולה 

Viet Nam Era

ראיית לילה

קסדה קרבית

מגן עיניים

אפוד מגן

כפפות

אופטיקה לקרב קרוב

4Mקרבין 

מדים חסיני אש

מרפק וברך מגיני

ר קרבי"נעלי חי

כוונת טרמית לנשק

WWII Eraהתקופה הנוכחית

קסדת פלדה

1Mרובה 

חגורה עם ציוד

מדים

קרסוליות

נעליים קרביות

II - מלחמת העולם ה
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M1A2 אברהמסטנק 

AH-64Dי 'אפאצ

F- 22 רפטור

כוונת טרמית לנשק

M4A2טנק שרמן 

P -  51–מוסטנג

R-4 סיקורסקימסוק 



הקלת משא החייל

וחצובה XM806קל  0.5מקלע 

אחרי

49% 

הפחתה

לפני

וחצובה 0.5מקלע 

ג"ק 58

10

וחצובה XM806קל  0.5מקלע 

ג"ק 58ג"ק 29.5

אפוד משופר

ג"ק 6.8

מנשא לפלטה

ג"ק 2.7

60% 

הפחתה



משפחת כלי רכב מוגנים ממוקשים וממטענים
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2006 - כלי רכב סופקו מ+  21,000: חודשים מרעיון להצטיידות 17

המשאית הזו  
הצילה את חיי 

  5וחיי עוד 
אחרים



עצב את העתיד
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שנתית  -הערכה חצי

לשילוב ובגרות מערכות כרשת

בצע הערכה מבצעית של ציוד ותקבל משוב •

בעל ערך רב מחיילים

קדם תחרות•

בחן שילוביות•
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שלב מערכות שונות מוקדם בתחילת ההרכשה



השרדות ממוקדת באדם
תפקידים  -מדגים טכנולוגי רב

משולב

טכנולוגיה& דוגמאות להתמקדות במדע 
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הבשלת טכנולוגיות

מדע בסיסי טכנולוגיות מתפתחות מבצעים נוכחיים

תרגום רב לשוני

טכנולוגיה הנכון ליצירת יתרון מכריע&הבא את שילוב המדע

תצוגות גמישות

תגובה פיזית לחומרים  

מרוכבים



הדרך קדימה

עצב ומנף השקעה בטכנולוגיות•

עשה יותר עם מה שיש בידך•

הפוך רכישות להתמודדות עם אתגרים•
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אפשר לחיילינו את היכולת 
.להכות ראשון בדייקנות -לראות ראשון 



?שאלות


