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        בתנועה מתמדתבתנועה מתמדתבתנועה מתמדתבתנועה מתמדתמלחמה מלחמה מלחמה מלחמה     - - - - ודאות ואי וודאות ודאות ואי וודאות ודאות ואי וודאות ודאות ואי וודאות 

יש לה כלי   .וכדומה, המזל, קלאוזביץ על גורמי החיכוך ראה –מלחמה מטבעה אינה ליניארית

בגלל אבל  ,בכלים שהוא יכול להבין ולנהל פעולתפעול ליניאריים בגלל הצורך של האדם ל

- בדרך צד המפסידל(כאוס לעלולה להגיע מגבלותיו של האדם בשליטה בהתפתחות מלחמה היא 

אבל , והאבסורד בתופעה הזו הינו העובדה שמלחמה היא יצירת אנוש היא איננה כוח עליון, )כלל

  .יטהשבנקל ובמהירות יוצאת מכלל של) לא יצירת מופת דווקא(כזו 

מאז ימיו הראשונים כאדם החושב , לבני אדם יש גבולות יכולת בהבנת המציאות והתפתחותה

, לרוב בני אדם משנים, .מכיר האדם בקיום המגבלה ומחפש ללא הרף דרכים לשיפור הבנתו

ובצד פיתוח כלים , מפתחים ומקדמים תחומים שלדעתם הם מבינים אותם ואת דרכי פעולתם

  .ש האדם מנסה להרחיב את גבולות הבנתולהבנת הנעשה ומתרח

, אלפי שנים חיו בני האדם –שם נוח לנו , מרבית הפעולות שלנו נעשות בתחומי המוכר והידוע

" כופרים"אבל לא בקלות ועם לא מעט , זה השתנה, בעולם שטוח שהשמש סובבת אותו, לדעתם

  . שניצלו באש מדורות

 –כל אלה מתנהגים באופן ליניארי , פור לשקוללס, נוח לאדם לתפקד בעולם בו ניתן למדוד

מדעי , תכניס פחות תקבל פחות והכול באופן צפוי ומסודר, תיתן יותר תקבל יותר –פרופורציוני 

, הרבה יותר קשה לשנות תפיסות אמורפיות. המתמטיקה וההנדסה מבוססים על העולם הזה

חרדה מפני כל שינוי הוא למשל הדבקות באמונות דתיות בנות אלפי שנים שהקשיחות וה

  .מהמאפיינים הבולטים בהם

, מרבית חיינו מתנהלים על בסיס התפיסה הליניארית, האדם יצר סביבו סביבת עולם שלם כזה

, גורל, תולים בכוח עליון) מרביתנו(או שאיננו מצליחים לממש אנחנו , את מה שאנחנו לא מבינים

  .לגביו "קליט"מזל ושאר תארים למשהו שאין לנו הסבר 

היא המצאה אנושית והיא מתנהלת לפי החשיבה האנושית  הליניארית , המלחמה אינה שונה

  ".וודאות-אי"את מה שאיננו מבינים במלחמה אנחנו מכנים , כמובן

אי הוודאות איננה כוח חיצוני משפיע אלא תוצר אנושי של , ומאחר ומלחמה היא תוצר אנושי

  .ת יכולות אנושיותאי וודאות היא חולש, חוסר ידיעה

ואיננו הופכים אותו , אם אנחנו מבינים שזה המצב

ואם אנחנו מבינים , לכוח עליון ומקדשים אותו

שאנחנו פועלים במרחב ליניארי שקל לנו להסתדר 

איתו אבל המציאות חורגת מיכולת ההסבר 

הרי שעלינו לנסות ולפרוץ את מחסום , הליניארי

זה , ליניארי-ולחדור למרחב הלא, התובנה הזה

  . כדי שנוכל לפעול בתוכו, שאנחנו לא מבינים

, מהיותנו בני אדם עם היכולות והמגבלות שלנו
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אבל אנחנו יכולים ליצור , בו במלואו" לחיות"כנראה שלא נוכל לפרוץ לתוך העולם הזה לעומקו ו

קצת יותר ולהחיל כלים שבעזרתם נבין , ליניארי-ממשקים על גבול האבחנה בין הליניארי והלא

  .ונוכל לתפקד במרחב הבלתי מובן והבלתי נשלט הזה

        הנחות בסיסיותהנחות בסיסיותהנחות בסיסיותהנחות בסיסיות    

נציג מספר , על מנת לפעול בסביבה בתנועה מתמדת צריך תחילה לאפיין את הסביבה הזו

  :אותן נפרט בהמשך" סיסמאות"

היא רצף מצבי פתיחה , end-stateאין בה , ליניאריות משמעה השתנות מתמשכת- לא �

למעשה אנחנו מדברים על זרימה שוטפת . הם לזמן מוגבל או כמצב זמניהקשורים ביני

  .אותה אנו מקפיאים באופן מלאכותי בזמן ובמקום נבחרים לצרכינו שלנו

מנת לתפקד בסביבה הזו קצב הזרימה של פעולותינו  וממדי השתנותם מותאמים על -על �

 . ידינו לצורך המשימה שאנו רוצים לבצע

) חיכוך(וסוג המשתתפים בפעולה והמתנגדים  תה מושפעת מעוצממידת ההשתנות וכיוונ �

 לה

עוצמת ההשתתפות היא הגדרה כוללנית ומורכבת מהרבה גורמים משפיעים היוצרים  �

 ).כוח בכיוון ובמהירות= עוצמה (בסופו של דבר עוצמה 

עוצמה רלוונטית היא אותו תחום אותו אנו מגדירים כחשוב לנו ולא בהכרח כלל עוצמת  �

מאחר ובתנאים שונים ובצרכים שונים תהיינה עוצמות שונות לאותו , המשתתפים

 .משתתף

ממושכות  או מרובות , ככל שהגדרות הפעולה הרצויה תהיינה ארוכות טווח יותר �

ומכאן גם יקשה עלינו לתכנן , כן יקשה עלינו לחזות את ההתפתחות בדייקנות, משתתפים

 .במדויק

, מיקום(ותנועה ) סוג וכוח(פעולה הנבחנת בעוצמה  השפעה היא התוצר המרכזי של �

 .וניתן למדוד או להעריך אותה בערכים חיוביים ושליליים) רצף, עיתוי

, כאשר מתכננים פעולה בסביבה שמצויה בתנועה מתמדת והאמורה לייצר תוצאה נדרשת �

התכנית היא שילוב של ההשפעות האלה והשליטה בהתפתחותן כדי להשפיע על 

 .התוצאה

הפעולה בסביבה בתנועה מתמדת היא פעולה רשתית ולכן פעולה משולבת של גורמים  �

 .וגופים חוצי ארגון הירארכי

לצורך כך צריך ליצור יכולת מיפוי עוצמות רלוונטיות בסביבת הפעולה בתנועה מתמדת  �

משתתפים  - (activators) מפעיליםמפעיליםמפעיליםמפעילים, מטרות ויעדי ביניים - )  nodes( מוקדיםמוקדיםמוקדיםמוקדים: כמו

הגורמים המשפיעים בתהליך ובעוצמות הרלוונטיות  - (power) עוצמהעוצמהעוצמהעוצמה, ביניהם והקשרים

 . לצרכינו

על בסיס המיפוי אנחנו יכולים ליצור מערכת הפעלה שתאפשר בקרה ושליטה על  �

התפתחות התהליך ולאפשר לנו לקבל החלטות המשפרות את סיכויינו להגיע לתוצאה 

 . המקווה
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ועל , ינו הוא חייב להיערך מהמטרה אל ההתחלהמנת שהמיפוי ישרת את תכניות-על �

אי אפשר לייצר תוכנית טובה , המיפוי חיוני לתכנית. בסיסו תבנה תוכנית בכיוון ההפוך

, הבסיס החיוני לתכנית בקרה יעילה והואלשליטה בתנועה מתמדת ללא מיפוי מוקדם 

 . שמאפשרת שליטה בהתפתחויות

) זמן ומרחב(ביצוע צריך להתאים את טווח -ובר על מנת להפוך כל זאת לכלי עבודה זמין �

) יכולים(ועוצמות הפעולות למידת יכולת השליטה בהן ולמידת ההשפעה שאנחנו רוצים 

 .ליצור

ליניארית תכנית פעולה כזו היא רצף גמיש של הרבה פעולות קטנות - בגישה הלא �

כל רמת מתואמות ומתוזמנות היטב אל מטרה אחודה ואשר מאפשרת נקודות מפנה ב

 .פעילות

היא משמשת תחילה , המגדירה מטרות ויעדי ביניים, התכנית הכוללת הינה תכנית אב �

 .כ לבקרה לכיווני מאמצים"למיפוי ואח

הניתנים , נשלטים, והן נבנות כתהליכים קצרים, התכניות הפרטניות הן תכניות הפעולה �

 .לפיצול ולתמיכה ולסינרגיה ביעילות על פי הצורך, לשילוב

הכוחות הפועלים ואת מערכות הממשקים  -כנית כזו כוללת את המרכיבים הפיזיים תו �

 .מבקרת ושולטת על הכוחות הפועלים להשגת המטרה, החיוניים המפעילה

גישה כזו דורשת התייחסות לארגון מטה ועבודת מטה בחתך משימתי במקום החתך  �

ב המזינה "ומערכת שומכלולי מטה מתכללים , צוותי מטה משולבים, המקצועי המקובל

 .מידע רלוונטי למי שנדרש לו ללא תלות היכן הוא נמצא

ובראיה הארגונית  –גם את עבודת המטה והמחשב צריך להתאים למתכונת פעולה כזו  �

משימתי המתמקד בתחומו ומאמץ  –מאמץ נושאי  –הכוללת יש בה שני מאמצים 

מות לכלל תכנית ההפעלה משי/ משלים ומתאם מספר נושאים , המקבץ –אינטגרטיבי 

 .השלמה

הרי שהניתוח והניהול צריך להתבסס על תוצאות , מאחר וכל פעולה נועדה להביא לתוצאה רצויה

. ולא על השקעת אמצעים     

  תהליכי קבלת החלטות בסביבת לחימה בתנועה מתמדתתהליכי קבלת החלטות בסביבת לחימה בתנועה מתמדתתהליכי קבלת החלטות בסביבת לחימה בתנועה מתמדתתהליכי קבלת החלטות בסביבת לחימה בתנועה מתמדת 

האבחנות האלה נוגעות לתהליכי קבלת ההחלטות מאחר ותהליכים אלה יוצרים את התנאים 

יש שינוי בדרכי החשיבה , אין שינוי בלחימה עצמה. לשליטה בפעולה בסביבת תנועה מתמדת

ומהם נובעים שינויי מבנה וארגון היוצרים מבני כוחות שניתן לנצלם טוב יותר לפעולה בתנועה 

  .ונבנים תהליכי חשיבה תומכי סביבה בתנועה מתמדת, מתמדת

בעוד אנחנו צריכים לקבל החלטות , יניארייםמכאן משתמע כי כאשר כלי החשיבה שלנו הם ל

שיקנה לנו ביטחון " בסיס ליניארי מוצק"אנחנו צריכים ליצור , לפעולה בסביבה שאיננה ליניארית

-ועל בסיסו נוכל לבחור חלופות שינווטו אותנו בבטחה בתוך הסביבה הלא, שאנו שולטים בו

לשנות ולהתאים על פי ההתפתחות  חלופות אשר חלק ממרכיבי הביצוע שלהם ניתן, ליניארית

  .והצורך על מנת להקנות להם כיוון ותנופה שיביאו אותנו ליעדים אותם אנחנו רוצים להשיג
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ליניאריות אנחנו צריכים לנקוט בתכנון -אחר ואנחנו שולטים רק באופן מוגבל בהתפתחויות הלא

של פעולותינו ) ניאריתלי- הלא(פי  התוצאה -ליניארי למקטעים קטנים ברי תיקון ושינוי על

  .הבא) הליניארי(שמכתיבה את המהלך 

זה , ויש לנו שליטה מסוימת על ההתפתחויות וכיוונן, זה פשוט יחסית כאשר פועלים ללא אויב

קשה הרבה יותר כאשר מולנו וכנגדנו ניצב אויב המפעיל כנגדנו תכונות אנושיות ותובנות משלו 

  .לותינוומנסה לחבל בתכניתנו ולהשתלט על פעו

יקבע גודל המהלך הליניארי שניתן , ההחלטה שצריך לקבל) או מורכבות" (לגודל"בהתאם 

ותקבענה ) מוקד במפה שהכנו(או אבן דרך " נקודת החלטה"להשלימו בבטחה יחסית עד ל

יקטנו , הפעולה הליניארית הבודדת" היקף"ככל שיקטן .  הפעולות הליניאריות שנעשה בדרך ליעד

נוצרת תכנית מרובת . יקף השינויים והכיוונים שניקח בכל צעד בתנועה המתמדתהסיכונים וה

צירופם ושילוב השפעותיהם יוצרים את התכנית הכוללת לפעולה , ששילובם, מקטעים ליניאריים

  .מתואמת ונשלטת בתנועה מתמדת

        ????להיכן זה מוביללהיכן זה מוביללהיכן זה מוביללהיכן זה מוביל

הבעיה . ולות הבאותאנחנו עוסקים בתכנון פעולות ובמיצוי תוצאותיהן לצורך תכנון הפע

מנת להשיג יעדים ארוכי טווח עלינו לתכנן ולפעול על -המחשבתית היא להסתגל לרעיון שעל

יש יעד ארוך טווח אך  אין תכנית  –בסיס תוצאות של הרבה פעולות קצרות טווח מתואמות

כאן אלא ש, ותיקה אמירההתכנית היא בסיס לשינויים היא . קשיחה מראש לגבי הדרך להגיע אליו

  .תכנית השינויים היא התכנית

פעולה אפקטיבית בסביבה בתנועה מתמדת כורכת יחדיו תכנון ארוך טווח מבחינת היעדים ואבני 

ותכנית פעולה הנבנית על ריבוי פעולות קצרות טווח החותרות להגיע אל כל , הדרך להגיע אליהן

הבא בתנאי פתיחה " קטע הדרך"אבן דרך בתצורה ובעוצמה המספקת אבל מאפשרת לעבור ל

  .רצויים

היא גמישה ואבני דרך נוצרות ונעלמות או שמשתנה מידת חשיבותן " תכנית אבני הדרך"גם 

  בהתאם להתפתחות

ושיפור מערכות השליטה להכוונת , הגישה הזו מחייבת שיפור הבקרה על תוצאות בהתהוותן

  ".מינון התוצאה הרצויה"פעולות לפי 

ובה בעת הכוונה הדוקה יחסית , חופש החלטה בזמן אמיתי למפקד בשטחהגישה הזו מחייבת מתן 

  .של דרג פוקד על ההתפתחויות ארוכות טווח

, על עבודת המטה, הגישה הזו אינה משפיעה על הפיקוד בשטח אלא על תהליכי קבלת ההחלטות

שפעתם על היא מחייבת שילוב רחב יחסית של גורמים שונים על בסיס מידת וכיוון ה. ועל התכנון

התפתחות הפעולה ולכן היא מחייבת מטות מותאמים לניתוח ועיבוד מידע הנעזרים במערכות 

ומכאן נובע הצורך בתהליכי קבלת החלטות ותהליכי עבודת , העברת וניתוח מידע בזמן מועיל

  .מטה המותאמים לכל אלה
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נבנים בהתאם ) התהליכי בקרה ושליט, תהליכי קבלת החלטות(בהרכבם ובדרך פעולתם , המטות

בהתאמה להשפעות בסביבת הלחימה , לסוג הפעולה הנדרשת והכוחות הפועלים להשגתה

  . המסוימת

ממערכה  –הצבא כיום נדרש לתת מענה למגוון איומים רחב , גם שדה הלחימה השתנה

לא ניתן להקים צבא יעודי , דרך לחימה בטרור וכלה במשימות ייצוב בתום הלחימה, קונבנציונלית

ולכן הגישה המודולארית הגמישה בארגון הכוחות צריכה תמיכה בקבלת החלטות , כל צורךל

  .מודולארית וגמישה תואמת

בעיקרון (המטות צריכים להתאים לקבוצות מטה נושאיות המותאמות לצורך המבצעי הקונקרטי 

וקבוצות מטה ) בהתאמה למצב הקונקרטי –מודיעין , תקשוב, לוגיסטיקה, תמרון, אש –

תכנון הקרב , ניהול הקרב הנוכחי(מתאמות ומנהלות את המבצעים , אינטגרטיביות המתכללות

  ).או מבצע מיוחד/הבא ו

  . העונים לצורך מסוים) מכלולים ותאים(מטות -על בסיס מבנה מטה בסיסי נבנים תתי, כלומר

  איך בונים מערכת ריכוזית מבוזרת

אל יעדי הלחימה ומאפשרת גמישות מרבית נדרשת מתכונת תכנון ופעולה השומרת ומכוונת 

  .בניהול התפתחותה מבלי לאבד את הכיוון הכללי

מערכתית שהיא מסגרת המאגדת /מבחינת המערך המבצעי הריכוזיות מצויה במעטפת המרחבית

אבני הדרך לכל מי שפועל - רשת של אבני דרך והביזור מצוי בדרכי הפעולה ועוצמתה אל ומ

  במרחבה

מפקד יחיד המפעיל מטה ומפקדה כמו , מטה הריכוזיות מצויה באחדות הפיקודמבחינת עבודת ה

השליטה והבקרה , כאשר התכנית היא המעטפת ואבני הדרך הן משימות התכנון, כוח מבצעי

  . וארגון המטה בקבוצות התמחות נושאית ומטה אינטגרטיבי מתכלל. המוכוונות למשימות

ומבני הכוחות וארגון המטות צריך , זורית מבפניםריכוזית מבחוץ בי –נוצרת מערכת שלמה 

בסביבת הממשק בין  –ובחסכנות  –לפעול ביעילות .  לעבור התאמה לפעולה יעילה במתכונת הזו

  .ליניארי-הליניארי והלא

        הלחימההלחימההלחימההלחימה

) יעדי ביניים(קובעת את אבני הדרך , ניתן לשרטט מבנה בו המעטפת מתווה את כיווני הפעולה

  .עוצמות ופעולה, ת בכיוון הנכון תוך אפשרויות שינויי כיווןהמאפשרות התקדמו

במסגרת , ולצידם, ובתוך המבנה הזה פועלים כוחות הבנויים ליעדי הביניים הקרובים אליהם

כוחות העתודה יכולים , כוחות עתודה מגוונים המתאימים לתחזית התפתחות הלחימה, המעטפת

, ) 'כוחות מיוחדים וכו, ארטילריה, הנדסה(מקצועיים צוותי כוחות , להיות צוותי כוחות כעתודה

אוויר (או כוחות ממרחבי לחימה אחרים ) הונאה והטעיה וכדומה, אש, פ"ל, א"ל(אמצעי לחימה 

  ).או איגוף אנכי לדוגמה
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הכוחות הייעודיים צריכים להבנות אוטונומיים למשימתם אחרת לא ניתן יהיה לבזר ולשלב 

הקרב הם ייעודיים ליעד הביניים והם ערוכים לקלוט ולהעביר ביעילות צוותי , מאמצים במהירות

  .בהתאם להתפתחות הלחימה, כוחות בין צוותי קרב או לקבל סיוע מגורם מרחבי

יכולה  –המשימה יכולה להשתבש   -הם צריכים להיות בעלי אורך נשימה בסיסי למשימה וחצי 

הכול  –להיות הבסיס הממשיך ליעד הבא או שהם יכולים , להתפתח הזדמנות לניצול הצלחה

  .המבנה והארגון צריך לאפשר את הגמישות. בהתאם לניהול הלחימה 

מבוזרת מקיימת שילוב של מערכות לחימה מרחביות וכוחות משימה / המערכת הריכוזית 

  .המעטפת הריכוזית תומכת במאמצים המבוזרים -טקטיים  

כוחו וחוכמתו של המפקד , א נערך בתנועה מתמדתכאשר תובנת המוצא היא כי הקרב נזיל והו

פורץ את הדרך או יוצר את נקודת המשען ממנה צריך , הכוח המוביל יוצר מגע. מצויה בעתודה

בעיתוי המתאים ובמקום שנבחר מושקעת , להתפתח הקרב לכיוון ובעוצמה שהמפקד בוחר

י ושני שליש בעתודה שליש מהעוצמה המסתערת בכוח הקדמ –ככלל אצבע . העוצמה המכרעת

  .עתודה לשילוב מהיר ועתודת עומק לניצול הצלחה או התגברות על קשיים –בשתי רמות 

  . שליש בקו הקדמי ושני שליש בהגנה במערך עיקרי ובמערך עומק –אותו הדין בקרב הגנה 

        עבודת המטהעבודת המטהעבודת המטהעבודת המטה

  ):שלא נפרט אותן כאן(תהליכי עבודת המטה נבנים על בסיס שתי מערכות טכניות 

שילוב מערכות  –העיבוד וההפצה , הריכוז והביזור, האיסוף -מערכת ניהול המידע   •

 ממוכנות וצוותי מנהלי מידע וממחי תוכן

שילוב של מערכו תבקרה  –אמצעים ופעולות , תזמון תהליכים –מערכת ניהול הזמן  •

  . ממוכנות עם מנהלי לחימה ותהליכים

האלה מאפשרת לכל מטה ומקבלי ההחלטות  הפעלה מקצועית טובה של שתי מערכות התמיכה

  .לכל מתכונת תפעולית בסביבת לחימה בתנועה מתמדת" גבם"לפעול על 

הן לצורכי התכנון המקדים התפתחויות והן לצורך תמיכה , ארגון עבודת המטה נדרש להיות גמיש

  .רצופה בניהול הקרב במאמצים משתנים

טות בהתוויית היעדים ואבני הדרך המוליכות ריכוזיות מבוזרת משמעה ריכוזיות בקבלת ההחל

  .וביזור בעבודת המטה בניהול הקרב,  אליהם

ובמילים , "פיקוד מוכוון משימה"ביזור עבודת המטה מחייב להפעיל גם בעבודת המטה את גישת 

לבקר ולשלוט , צוותי מטה המקנים יכולת מלאה לתכנן. אחרות קבלת החלטות מוכוונת משימה

  . מתחייבים לצורך ביצוע משימה אוטונומיתבכל התחומים ה

שיש " עצמאיות"יצירת מבנה המרכז את המידע הנדרש לצורך תכנון חלקי משימה בקבוצות מטה 

צרוף כל משימות התכנון למרכז , להן אחריות הן לתכנון והן ליישום של משימות התכנון שלהן

  .ירת התכניות הפרטניותמטה אחוד תחת פיקוד המפקד יבטיח את השלמות הכוללת של צב
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קבוצת מטה האחראית לקיום רציפות הלחימה וכשירות הכוחות נשענת על קציני מטה : לדוגמא

, התומכים והמסייעים, קציני מטה של הדרגים הלוחמים, ונדרשת לקציני מודיעין, לוגיסטיקה

מפקד במילים אחרות , צריכה לתכנן ולהפעיל את כלל הפעולות העוסקות ברציפות הלחימה

וכל זאת כסיוע למאמץ  –הלוגיסטיקה העוצבתי אחראי לא רק לתכנית אלא גם למימושה 

הוא אינו רק קצין . ידי המפקד-הלחימה הכולל ובכפוף לתכנית המבצעית הכוללת המתנהלת על

  .מטה מתאם הוא מפקד על מאמץ עוצבתי

עומדת לרשות מקבלי השגת עליונות מודיעינית על האויב הן בתמונת המצב ה: ודוגמה אחרת

זו אחריותו , ההחלטות והן בנתוני המידע העומדים לרשות המפקדים לתכנון הפעולות הבאות

, הטעייה והונאה בצידן ההתקפי של הפעולות, ן וזה מחייב פעולות איסוף"המקצועית של הקמ

נתי מניעת מידע ובטחון מידע בצד ההג, והפצה בצד עבודת המחשב והמטה של הפעולות, עיבוד

הוא צריך להפעיל כוחות , הוא צריך לתכנן סדרת פעילויות מותאמת ומתואמת. של הפעולות

הוא מפקד על קרב המודיעין ואינו קצין מטה מקצועי כהגדרתו בקרב הליניארי של , ואמצעים לכך

  ". שגר ושכח"

  ).ןהתמרו(או עליונות בשליטה במרחב ) קרב האש(וכך הקרב להשגת עליונות ביחסי כוחות 

מרכז ניהול הלחימה המנהל את הלחימה  –וסביבן ומעליהן מתקיימים במרכזים האינטגרטיביים 

המכין את הקרב הבא ומאתגר את הקרב  –ומרכז התכנון , הכוללת ומשלב בין מרכזים ייעודיים

  .הנוכחי מול מצבים רצויים וחזויים עתידיים

רשתות לכל -הפצת מידע הזמינות כתתהיכולות הטכנולוגיות מאפשרות פריסת רשתות עיבוד ו

בתחום , עצמאיים במידה רבה אך בתחום צר) פיקוד(ועליה פרוסים מוקדי קבלת החלטות , נצרך

יש ) מספר מספיק של מוקדי פיקוד(על כל מערכת משימתית . של המשימה" הצעד הנוכחי"

  .ליונהיש מערכת משימתית ע" על משימתיות"ועל מספר מערכות , מערכת משימתית על

 -מנת להבטיח גמישות ויעילות צריך לשטח את מערכת קבלת ההחלטות ועבודת המטה -על

על מערכת מידע רשתית אחת יוצרים את המערכת הפעילה " הרובצים"שלושה רבדים פיקודיים 

ותיצור חוסר , השמנה או עיבוי המערכת הזו תפחית במידה רבה את האפקטיביות שלה, כולה

ביבה בתנועה מתמדת ולמעשה תחזיר את המערכת לפעול במתכונת יעילות לפעולה בס

  .הליניארית ההירארכית

        תנאי להבנה ולשליטהתנאי להבנה ולשליטהתנאי להבנה ולשליטהתנאי להבנה ולשליטה    ––––    שפהשפהשפהשפההתאמת ההתאמת ההתאמת ההתאמת ה

כמו לכל אורך התפתחות התרבות האנושית אנחנו צריכים לפתח תחילה שפה שמסוגלת לתאר 

ים שלנו הוא עולם המושג. את המציאות ולתת לנו כלים לנתח ולפתח דרכי פעולה מתאימות יותר

לתאר בו עולם ווירטואלי שאינו נמדד , צריך להרחיב אותו. ואיננו מספיק, דו ממדי –ליניארי 

  .ואשר אין בו קביעות, אינו נשקל, מתמטית

שהציר המרכזי בהם הוא השפעה ותהליך ולא סיום , צריך לתאר מושגים שאינם מוחלטים

מה שיכול , יטואציה ובקומבינציה המתאימההכול אפשרי בס, אין בהם צבעי שחור ולבן. ותוצאה
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מבלי שנוכל לתאר זאת ולתת לכך מושגים שאנחנו . היום להיות כך יכול מחר להיות אחרת

  . ממדי-במוחנו המוגבל נוכל לעשות בהם שימוש מועיל לא נוכל לפרוץ מחוץ לגבולות העולם הדו

השתנות עם מצבים בקצב לנצל מצבים ול, תפעולי  לפתח מצביםהלארגון  יסייעומושגים 

, שהיא משימה סופית" רלכבוש את הה"ארגון שיכוון ליצירת השפעות ולא בהכרח , התפתחותם

  .וצריך ואפשר לתעל אותה לחשיבה יצירתית יותר, השפה מתעלת את החשיבה

  הכרה בזמניות כמצב של קבע והערכות לשלב הנוכחי על בסיס השלב הבאהכרה בזמניות כמצב של קבע והערכות לשלב הנוכחי על בסיס השלב הבאהכרה בזמניות כמצב של קבע והערכות לשלב הנוכחי על בסיס השלב הבאהכרה בזמניות כמצב של קבע והערכות לשלב הנוכחי על בסיס השלב הבא

ומאידך שניתן להשפיע , תהייה שונה מזו שאנחנו מצפים לה באם מחד אנחנו יודעים שהתוצאה

אסור לנו להשקיע את כל המאמצים הראשוניים בהשגת התוצאה , על התוצאה במהלך הביצוע

לבחון ברציפות את , אלא להסתפק בהשקעה המספקת ליצירת המצב להשגתה, "הסופית"

את התוצאה במהלכה ולהגיע מנת לכוון -ולשמור עתודה זמינה מספקת על,  המתרחש סביבנו

  .קרוב יותר לתוצאה אליה התכוונו מראש

, "מסיטות"בהם עודף השקעה יכול למנוע התפתחויות , כמובן שעשויים להיות מצבים יוצאי דופן

, אבל זהו מצב יוצא דופן המתפתח בעיקר במצבים בהם יש לנו יתרון בולט מאד או אפילו מוחלט

  . א המצבזה ל" רגילים"במצבי התמודדות 

, ממנו נגזרות תכניותינו, ותמיד יהיה הוא השלב הקריטי והקובע, תמיד קיים ויהיה השלב הבא

  .ולמה שנשיג שוב יהיה השלב הבא, אותו אנחנו צריכים להכין ולהשיג

במיוחד מכיוון שאנחנו פועלים מול בני אדם חושבים , כל פעולותינו הן בעלות תפוגת תוקף

אנחנו , מאחר ובלחימה אנחנו מתמודדים עם אויב נבון וחושב, לא לבדאנחנו , המתנגדים לנו

וכי לכל עליונות יש גבולות כמותיים וגבולות , צריכים להבין כי מצב עליונות מוחלטת הוא זמני

לדוגמה עליונות הצבאות הסדירים בעוצמת לחימה . ואויב נבון ימצא דרך להתגבר עליהם, יכולת

 –הארגונים והמדינות החלשות לעבור למלחמה אורבאנית חצי סדורה  הביאה את" קונבנציונלית"

לגייס כוחות ואמצעים יוצרי עוצמה מבלי להזדקק לעוצמה צבאית מוחצת ולנטרל במידה רבה 

והכרעה הייתה משימה ברורה וישימה בהתמודדות , "הכריע"את יכולתם של הצבאות הסדירים ל

, מצבים אחרים אורכים ימים או שבועות, ר שניםהתהליך הזה ארך עשו. בין צבאות סדירים

  .שעות -וברמה הטקטית 

כבר ערב , הוא ישן נושן) השמדה מול השפעה( המרביתלעוצמה " העוצמה המספקת"הוויכוח בין 

יעדו הראשון של הצי הוא לשמור שנתיבי "וליאן קורבט כי 'מלחמת העולם הראשונה טען סר ג

ון פישר בראשו החזיק 'בעוד הצי הבריטי עם סר ג" י ביותרהים יהיו פתוחים ובאורח החסכונ

  1". חובתו הראשונה של הצי היא למצוא את צי האויב ולהשמידו"בדעה כי 

, ביבשה היה זה קלאוזביץ ובעקבותיו הוגי הדעות שטענו כי מאחר וייעוד המלחמה היא השמדה

 יווצרלאחר ההשמדה הזו ת וכי, צריך לרכז את הכוחות ולהשמיד את הכוח העיקרי של האויב

                                                           
1 Cyril Falls, World War I, London. 1960 p 152. 
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השמדת כוחות האויב היא : "כותב קלאוזביץ. היכולת להשיג את הניצחון ואת מטרות המלחמה

2"ועד כמה שנוקטים בפעולה יזומה זו הדרך להשיג את מטרותינו, העיקרון המנחה של מלחמה
.  

        בהעדר מרכז כובדבהעדר מרכז כובדבהעדר מרכז כובדבהעדר מרכז כובד, , , , ללא מצב סיוםללא מצב סיוםללא מצב סיוםללא מצב סיום    - - - - בתנועה מתמדת בתנועה מתמדת בתנועה מתמדת בתנועה מתמדת 

כבסיס " מרכז כובד"ו" מצב סיום"מקובל השימוש בשני מושגים  –בתהליכי מחשב ותכנון צבאיים 

  .לתכנון מפורט של מבצעים

הם מבוססים על הרעיון כי ניתן לקבע , שניהם נועדו ליצור מסגרת מכוונת לתכנון ולניהול מבצע

רעיון המתבסס על  זהו. בתהליך התפתחות הלחימה שהשגתם תביא להצלחת המבצעים" עוגנים"

  .נקודת המבט של המתכנן

, אין מרכזי כובד במובנם הסופי המוחלט, יש המשכיות, במציאות מה שנקרא מצב סיום אינו סיום

והם ברמות חשיבות שונות בהתאם לרמת הלחימה , המכוונים את הפעולות, יש מרכזי עוצמה

החלטות בשני צידי הקרב אנחנו רואים היווצרות מדרג של מוקדי קבלת . ולמצב המתפתח

נקודות החלטה . באותה מערכה) היחסי(שמשמעותם לתכנון וניהול הקרב מותאמת לתפקידם 

הראשונים . ברמה הטקטית והאופרטיבית ומרכזי עוצמה ברמה האופרטיבית והאסטרטגית

  משמשים בראש ובראשונה לתכנון וניהול הלחימה והאחרונים משמשים לתכנון ולניהול המערכה

) ליניארית- לא(שאינם תואמים למציאות ) ליניאריים(בו תכנון ופעולה עם כלים , צב כיוםהמ

אי "וזו אחת הסיבות העיקריות להיווצרות  –יוצרים התנגשות בין סדר ארגוני ומציאות שונים 

עמידה בהישג נדרש שנוסח בעזרת מושגי מצבי הסיום - המנמקים כל אי" ערפל הקרב"ו" הוודאות

  .בדומרכזי הכו

, במקום לקבוע כלים נוחים לנו ולעצב את הלחימה על פיהם, שדה הקרב מצוי בתנועה מתמדת

צריך לבנות כלים הנובעים ממציאות שדה הקרב ולעצב את תהליכי החשיבה והעבודה שלנו על 

  .בסיסם

ממצב סיום , שונה מתכנון לחימה קווית –עם ביזור נרחב , רציפה, תכנון לחימה בתנועה מתמדת

דומה ההבדל לזרימת מים בשטח בהשוואה לנסיעה  –חד אל משנהו והתנקזות אל מרכז כובד א

  בכביש עם צמתים ורמזורים

בלחימה בין מצבי סיום נבנית התוכנית ומאורגן הכוח להשגת יעד מוגדר וככל שעולה רמת 

תינו אינו משתף פעולה עם תוכניו" המצב"כאשר מתברר כי , הלחימה כן קשיחה יותר התכנית

בתכנית ובכוח מוגבלים לארגון ולפריסה אותה בנינו מראש והיא מוכוונת יעד " התמרון"יכולת 

לא , במערכות קבלת החלטות מסובכות ומורכבות, עמוסים במפקדות, צבאות כבדים, נבחר מראש

את המציאות ומכפיפים אותה " אונסים"והם  –" הסדר הטוב"זה משבש את , את זה" אוהבים"

  .ניהול והתפעול הנוחה להםלכללי ה

זה לא עובד כאשר אחד הצדדים , זה עובד כאשר כל הצדדים משתפים פעולה בכיפוף המציאות

צבאות . סימטריה  בה שינו את כללי המשחק-ואז הצבא הסדיר מתלונן על א, משתגע) או יותר(

                                                           
2 Clausewitz Book IV, Ch 11, p 258 
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- כניס את האכיצד לה –כיצד לרבע את המעגל " פטנטים"מנסים למצוא ) ורובם כאלה(עקשניים 

לא מסתדר או , כאשר זה לא ברור –וכמו בכל דבר אחר , סימטריה למגרש המשחקים שלהם

  . הרבה מכל דבר –אנחנו עושים שימוש כמותי  –שאיננו יודעים מספיק 

לכל מיני " לזרום"ממנו ניתן , כל מצב הוא מצב התחלה, בלחימה בתנועה מתמדת  אין מצב סיום

כהגדרת הספרות (נובע  לואין מרכז כובד ממנו הכו, ועם כל מיני עוצמות למגוון משימות, כיוונים

אלא יש הצטברות שנוצרת מהרבה אפיקים ומרכז הכובד לקבלת החלטות הוא מרכז ) המקצועית

ושאר מושגים , התניות, אילוצים, השפעות, אנחנו פועלים במרחב של כוחות –הנוצר וירטואלית 

  . יבתיותמתחומי האנרגיה וההשפעות הסב

, יש בה הרבה נקודות החלטה בהן ניתן לעצב קרב שונה, התכנית הזורמת בנויה מראש לשינויים

, כמובן. תכנון מותאם משימה בנוי להתאמה בלתי פוסקת. ארגון הכוח בנוי למגוון ציוותי כוחות

מה ולכן המבנה מותאם המשי, שהרמה הטקטית שבמגע אינה יכולה להיות במצב גמישות אינסופי

  .מבוסס על ארגון יציב ברמה היחידתית וגמישות מרבית ברמה העוצבתית והמרחבית

        זה בולט יותר ברמה המערכתית והאסטרטגיתזה בולט יותר ברמה המערכתית והאסטרטגיתזה בולט יותר ברמה המערכתית והאסטרטגיתזה בולט יותר ברמה המערכתית והאסטרטגית

הסביבה הביטחונית הלאומית בה אנו חיים שונה מהותית מהסביבה הביטחונית של לפני שני 

  .עשורים

טקטי היטשטשו במידה -תימערכ- אסטרטגי, צבאי-אזרחי –הגבולות המבחינים בחלוקה לרמות 

אם , ההבחנה בין מלחמה קטלנית ולא קטלנית נעשתה ברורה פחות מכפי שהייתה בעבר, רבה

המעורבות של , כיום הם משולבים זה בתוך זה, או זה בצד זה, בעבר הם הופיעו זה אחר זה

, מבעברגורמים משפיעים מרוחקים גברה והתלות בבריתות ובבני ברית הפכה למצרך חיוני יותר 

וברמה " שלוביות"ברמה המערכתית " שיתוף פעולה"ברמה הטקטית זה נקרא  –בכל הרמות 

  .קואליציה וכדומה, בני ברית, האסטרטגית זה סיוע

מדיה וארגונים שאינם ממשלתיים מצויה בכל הרמות ויוצרת צורך , "בלתי מעורבים"השפעות 

  ".חופש הפעולה"בשינוי ההגדרות ל

עיראק ואפגניסטן הבליטו את , ת משלוח כמו הקואליציות בלחימה בבוסניהבמלחמות של בצבאו

הלחימה שלאחר הלחימה בה צבא שולט על  –בתורת הלחימה שלהן " מבצעי ייצוב"הצורך לשלב 

ל שילב את המושג הזה בתורת "גם צה. מרחב אזרחי כבוש ומשימתו להחזיר חיים לתיקונם

  .הלחימה שלו

        המבט מעלהמבט מעלהמבט מעלהמבט מעל

וההגדרות , ביטחונית מצויים מצבי פעולה ויחסים ברמות חריפות שונותבתוך הסביבה ה

ויש עוד רבים , גרילה ומלחמה, טרור, סכסוך אלים, סכסוך, המקובלות נעות בין מצבי משבר

  . אחרים כעושר הביטוי ומורכבות המצב
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ים ונכתבו על כך ספרים רב –נקודת מוצא אחת לבחון את הדבר היא דרך ההגדרה מהי מלחמה 

לבין ) הנזק והנפגעים וכדומה, היקף הצבאות(לאין ספור וההגדרות נעות בין הגדרות כמותיות 

  ).לאומיים וכדומה, צבאיים, מדיניים(היעדים  –הגדרות עקרוניות 

חלק , כיום, פי  מידת הקטלניות וההרס הכמותי שיצרה-נבחנת על/ מלחמה הייתה מוגדרת , בעבר

ושגים על ידי איום בשימוש בכוח או שימוש בכוח שאינו קטלני והם מ" אופייניים"מיעדי מלחמה 

  .מתערבבים זה בזה

, "מלחמה מהי"סופי -הן גם ברמה התיאורטית של הדיון האין, השלכות הטשטוש הבלתי נמנע הזה

  .תפעול וניהול מערכות ומבצעים, וגם ברמה המעשית של ארגון

קטלניים למרחב המלחמה לא -פיעים הלאחדירת הגורמים המש –ההבחנה אינה דיכוטומית 

האלה " תוספות"ויחד עם ה, "כלים ועוצמות"אלא הוסיפה ללחימה , ביטלה את השימוש באלימות

עדיין נותרה המלחמה ככפיית רצון על מתנגד תוך שימוש , החלה סביבת הלחימה להשתנות

היחס בין קטלני .  ודוהמתנגד שינה צורה ותפק, אבל לאלימות נוספו מרכיבים רבים, באלימות

גזרת הפעולה תחומה ומצומצמת , והמשמעות היא כי כאשר הקטלני דומיננטי, קטלני השתנה-ללא

גזרת הפעולה מעמיקה ומתרחבת והמרכיב , קטלני הופך לדומיננטי- וכאשר הלא –למרחב הקטלני 

  .הקטלני הופך להיות רק מרכיב מסוים בתוכה וערכו היחסי הולך ופוחת

במלחמה בעשרים השנים " הצבאיים"ו" האזרחיים"ין בכך בנקל ביחס בין המרכיבים ניתן להבח

סיים " האזרחי"אחוז מנטל המלחמה והמרכיב  80-נטל כ" הצבאי"אם בעבר המרכיב  –האחרונות 

מהמלחמה ובעיקרו הוא יוצר את התנאים  40%-הצבאי הוא כ" כיום המרכיב, את המלאכה

  .הארוכה שנותרה להשלים אותה להשגת מטרותיהלצעוד בדרך " האזרחי"למרכיב 

קטלני היא המשנה את סדרי העולם אין יורת מסגרת הירארכית - עליית ערכו של המרכיב שאינו

הכול  –אחת הפועלת תחת מפקד אחד והיכולה להשיג לבדה את החלק הארי של הכרעת מלחמה 

הכול בתנועה בין מרכזי ומוקדי , דבין מצבי סיום ומרכזי כוב" קווים ישרים"אין , בתנועה מתמדת

קטלני יש רק מצבי -למאמץ לא, למאמץ קטלני יש תיחום וקצה –עוצמה המשתנים ללא הרף 

  .ביניים

 ))))(Proxyהלחימה באמצעות שליח הלחימה באמצעות שליח הלחימה באמצעות שליח הלחימה באמצעות שליח 

והן , כאשר התובנה חודרת שכיבוש או השמדה לצורותיהם הם תוצר של סדרת פעולות מרובות

אנחנו מבינים שניתן להשיג יעדי מלחמה גם על ידי פעולות משפיעות , אינן בהכרח סוף פסוק

מוראליות , ולמנוע תסבוכות מדיניות, וכאשר ברור כי אנחנו רוצים לצמצם אבידות, אחרות

אלא שבימים עברו זה נעשה , גם זה לא חדש – (proxy)" שליח"עול באמצעות עדיף לפ, ואחרות

לחימה בתנועה מתמדת נערכת ברמה הטקטית והמערכתית גם   -כיום , ברמה האסטרטגית בעיקר

  . כן

הוא מהלך או גורם שאינו תחת פיקודנו או שליטתנו המסייע לנו באמצעות פעולה או " שליח"ה

ומה מטרתו , מה שייכותו הארגונית, ה ואין זה משנה היכן הוא נמצאמטר/אויב/השפעה על היעד



 
 

 14עמוד  2012נובמבר  – 2טיוטה מספר 

 

מרצון או  –אלא רק התפקיד שאנחנו מטילים עליו או התועלת שאנחנו מפיקים מפעולתו -שלו 

 –או לפעולה אחת , זה יכול להיות מוגבל למצב מסוים, ולעיתם אף מבלי שהוא יודע, שלא מרצון

תכנונית / יש לו במסגרת התפעולית , בשלב מסוים, ואז, בושאחריה הוא משנה את תפקודו ומצ

  .עוצמה מסוימת המשתנה בהתאם להתפתחות/ שלנו משקל 

בין הגורמים שעשו את זה אפשרי וששינו את עוצמתם ואת חשיבותם בסביבה החדשה מצוי 

ניהול מידע הוא האמצעי . ח"המידע בכל צורותיו ורמותיו הפך לאמל.  המידע –כגורם מרכזי 

  .לוחמת מידע –וניהול המידע הופך ללוחמה , ח"להפעלת האמל

מערכות צבאיות תמיד חיפשו אחר . ח"מידע רלוונטי בעיתוי רלוונטי הוא אמל, מידע הוא עוצמה

טה ומומחים נבנו לעיבודו כך היה מאז מערכות מ, מערכי מודיעין אדירים נבנו לאיסופו, מידע

הבעיה כיום טמונה ביכולת להבדיל בין , המידע זמין בהיקף נרחב וממקורות רבים, כיום. ומעולם

  .מוץ ותבן ולאתר את המידע החשוב במועד הנחוץ

זה המרכיב המרכזי שאינו קטלני , הוא האמצעי העיקרי של המפקד, "תקשובי"מידע אינו נושא 

  . תוהעומד לרשו

וכי , אם אתה מבין שהשגת היעד אותו אתה רוצה להשיג נבנית על הצטברות של הישגי משנה

כלומר גם היעד הנכסף הוא יעד משנה במערכת (להשיג משהו אחר  .." מנת- על"השגתו היא 

פחות יקרות ויותר אפקטיביות , הרי שתחפש דרכים כיצד להשיג אותו בדרכים יותר נוחות) אחרת

  . וכך זה לאין סוף –ת את היעד הבא באופן שישר

  ????אז מהאז מהאז מהאז מה

ההיערכות להשגתם והאמצעים , אם היעדים הם חלק ממערכת המצויה בתנועה מתמדת 

 שינוישינוישינוישינויותנועה היא בראש ובראשונה , והדרכים המופעלים לצורך כך גם הם בתנועה מתמדת

ובכל שאר מרכיבי  בעוצמה, בכיוון, בציוות, המסוים) הכוח(של מוקד העוצמה " משקל הסגולי"ב

ולכן תפיסת  –והמשקל ישתנה במהלך פעולה או במהלך זמן , של כוח והפעלתו" האנרגיה"

  .תפקוד המפקדים והמטות צריך להתאים את עצמו למציאות הזו, מערכות ההפעלה, ההפעלה

מקבל משמעות שונה , שברמת הפשטות הבסיסית הינו  שילוב של תנועה ואש, תמרוןתמרוןתמרוןתמרון –כך למשל 

הוא שילוב של כל הגורמים הפועלים ומשפיעים על השגת היעד תוך  –מה בתנועה מתמדת בלחי

, והטעיה, ומידע, וזה כולל תנועה ואש –בדרך אליו  השתלטות ושליטההשתלטות ושליטההשתלטות ושליטההשתלטות ושליטה, , , , עליונותעליונותעליונותעליונותיצירת מצבי 

ושיבוש עתודותיו ותכניות הלחימה שלו ועוד כהנה , וערעור יסודות ההגנה שלו ומורל לוחמיו

תמרון בתנועה . או המגן –של התוקף ) והכישרון וההכשרה(ולת והדמיון וכהנה כמיטב היכ

  .הוא פועל בסביבה פיזית ווירטואלית גם יחד, ממדי ורציף-מתמדת הוא רב

כאשר מצבי סיום ומרכזי כובד משמשים אבני יסוד מרכזיים בבניין הכוח לתמרון ובתכנון 

המחיר אנחנו משלמים במידת ההצלחה ואת , את הלחימה לתפיסתנו" אונסים"אנחנו , התמרון

של ) לא המלחמה(ראה לדוגמה תוצאות הלחימה  –שלנו ובמחיר אותו אנחנו משלמים עבורה 

  ).2006(מלחמת לבנון השנייה 
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מכיוון שלעולם לא תהיה בידינו היכולת הכמותית והאינטלקטואלית להפעיל הכול בתאום 

ולתת בידם תהליכי , ינו ואמצעינו באופן שונהאנחנו נדרשים לארגן את כוחות, ובתזמון מוצלח

  .תכנון וניהול לחימה מתאימים לסביבת לחימה בתנועה מתמדת

" צוותים קטנים"הרבה , לעכל ולהפעיל ביעילות, לבנות אותם על בסיס מה שאנחנו יכולים לקלוט

 פועלים בסינרגיה ובהרמוניה למטרה אחודה כתחליף מספר קטן של גופים כבדים גדולים

  .האמורים לענות על כל מצב והתפתחות

, הוא המפתח להשגת יעדי הלחימה, מאלה נובע כי הארגון ללחימה רצופה ובתנועה מתמדת

 . לא בעוצמת הכוח הפורץ, ידי  השימוש בעתודה ובתמרון המתמיד-הגמישות מושגת על
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  הדגמות יישומיות להתאמה ללחימה בתנועה מתמדתהדגמות יישומיות להתאמה ללחימה בתנועה מתמדתהדגמות יישומיות להתאמה ללחימה בתנועה מתמדתהדגמות יישומיות להתאמה ללחימה בתנועה מתמדת    - - - - פרק שני פרק שני פרק שני פרק שני 

        

        הדגמת פתרון אפשריהדגמת פתרון אפשריהדגמת פתרון אפשריהדגמת פתרון אפשרי    ––––    לחימה בתנועה מתמדתלחימה בתנועה מתמדתלחימה בתנועה מתמדתלחימה בתנועה מתמדתמפקדות עוצבה במפקדות עוצבה במפקדות עוצבה במפקדות עוצבה בעוצבת היסוד ועוצבת היסוד ועוצבת היסוד ועוצבת היסוד ו

הדיונים סביב הנושא מתקיימים כבר . ל"של צה" עוצבת היסוד"כאן אנחנו נכנסים לתסבוכת 

כאשר נקודת המפתח בקבלת ההחלטות הייתה לאחר מלחמת ששת  –למעלה מארבעים שנה 

מאז התקיימו דיונים  3.ל כי האוגדה הקבועה היא עוצבת היסוד שלו"בה קבע צה) 1968(הימים 

חלו ,  חלו שינויים במבנה ובארגון הפנימי. 1968 - ל ואישש את קביעתו מ"רבים ובכל פעם חזר צה

השתנתה סביבת הלחימה הן מהבחינה הגיאוגרפית והן , תוהרכב הכוחושינויים במבנה המפקדות 

  .שרד את כל אלהיסוד האך עיקרון עוצבת  – אופן הלחימה והיעדים הצפויים, מבחינת האיומים

סוגי האיום וצורת האיום , הסביבת הלחימה השתנת –צריך לבחון מחדש את התפיסה הזו 

חימה הפכה להתמודדות בין צבא סדיר הל, השתנו היכולות הטכנולוגיות בכל התחומים, השתנו

המסגרות העוצבתית , צורת הלחימה השתנתה –לאויב חמקן ולאיום מרחוק לעומק ישראל 

גם בגלל השינוי באיום ובפעולת , הפועלות בהיקף אוגדתי הופכות לפחות ופחות שכיחות בלחימה

ם בסביבת הלחימה וג) גיאוגרפיה ותכסית(גם בגלל השינוי בסביבת הלחימה הפיזית , האויב

עדיין ). מעורבות אזרחים בזירת המלחמה, מעורבות בינלאומית, לוחמת המידע(הווירטואלית 

 שכיחותםאבל , ל להפעיל מאמצים ומסגרות אוגדתיות"יכולים להיות מצבים בהם יידרש צה

  .הולכת ופוחתת

ם לבצע הרבה שיהיו לנו מספר גופים גדולים שיכוליגורסת תפיסת עוצבת היסוד האוגדתית 

במרחבי התמרון " נמדד"פצל מאמצים והייתה רלוונטית כאשר מרחב הלחימה למשימות ו

שטחי , והשטחים השולטים והחיוניים סומנו כתוואים גיאוגרפיים והמרחב אורגן בתאי שטח

  .הריגה וכיוצא באלה

  .אם נרצה להמשיך ולהשתמש באותם מושגים –לכל אלה משמעות שונה מאד כיום 

שיש בתוכם את כל האמצעי והיכולת לנהל לחימה , במרחבי תמרון היכולת להניע גופים גדולים

  .מקומית או לאומית היה מתאים –רצופה עצמאית ולהביא להכרעה 

אחרת גורסת כי עדיף שיהיו לנו הרבה גופים עוצבתיים קטנים תואמים אפשרית תפיסה 

נציג כאן את  – וגדתית אם יעלה הצורךלמשימותיהם תוך יכולת לאגד אותם תחת מסגרת א

  .האפשרות השנייה

                                                           
עוצבת היסוד היא הדרג .  ושפועל כשלמות אחת, שתקנה קבוע, המסגרת הארגונית הלוחמת הגדולה בכוחות השדה"  3

, וכל גורם בהם מאורגן כמערך ייעודי שלם, שכלולים בה אורגנית מערך הסיוע הקרבי ומערך הסיוע המנהלתי, הראשון והיחיד
, עוצבת היסוד היא המסגרת הטקטית המיטבית. נדרשת לההמסוגל לאפשר לעוצבה את מידת האוטונומיה המבצעית ה

מערכי העוצבה של , במעטה זה כלולים מפקדת העוצבה. וממעטה העוצבה, מערך התמרון –המורכבת מן המערך העיקרי 
עוצבת היסוד עשויה להיות עוצבה בדרג האוגדה או בדרג . הסיוע הקרבי ושל הסיוע המנהלתי ויחידת הסיור של העוצבה

  473' עמ 1998ל "המילון למונחי צה." יבההחט
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        היברידיתהיברידיתהיברידיתהיברידית    ההההעוצבעוצבעוצבעוצב

, דת האיום ויכולת ההתגוננות מפניובנתוני מדינת ישראל ואויביה מתקיים חוסר איזון בין מי

עד כדי , טרור נקודתיב ,תקיפת מדינת ישראל באש מרחוקליכולות הנובע מהאסימטריה בין ה

  .יכולותיה של ישראל למנוע תקיפות כאלהיצירת קושי לואיום קיומי על מדינת ישראל יצירת 

, נערכים בתנאים דומים םה –יש קשרי גומלין קרובים בין התקפה והגנה " קונבנציונלית"בלחימה 

  . האחד אחר השני) כמאמץ עיקרי(ובדרך כלל הם באים , באותו מרחב לחימה ובאמצעים דומים

אש (התקפה על מדינת ישראל יכולה להיות ממרחק  –בתנאי מדינת ישראל כיום זה אינו כך 

מחייבים ) לחימה( 4ואילו יכולתה של מדינת ישראל להכריע בכוח) טרור(או מבפנים ) מנגד

, כל תוצאה אחרת יכולה להביא להישג במרחב ובזמן.  השתלטות על מוקדי הפעלת כוחות האויב

  .השגת הכרעה או שינוי מהותי במצבאך אינה מספקת ל

מאחר  –ונקודתיות ניתן וצריך להתמודד איתה נקודתית " במנות קטנות"כל עוד התקיפה נערכת 

ולשם כך נדרשים   -  מלחמה חדשות לבקריםבוכמו כל מדינה אין למדינת ישראל עניין לפתוח 

ואין צורך  וניתן להעמיד לרשותם אמצעים לאומיים רבים –ולעתים מיוחדים  –כוחות מותאמים 

  .במסגרות גדולות יקרות ומורכבות

ונוצר איום , ה ויישוביה של מדינת ישראליכאשר התקיפה הופכת להיות מסיבית על כלל שטח

מנת - מכריע בחזית רחבה מספיק ועמוקה דיה על, מסיבי, מסוג אחר לחימהנדרשת , קיומי

  .שונהכאן נדרש מערך לחימה  ,בהקדם האפשרילהפסיק את התקיפה 

ואין לה יכולת להעמיד שני צבאות , ישראל ניצבת בפני שתי האפשרויות בעת ובעונה אחת

אימונם והכשרתם צריכה לאפשר להם לעבור , תורת הלחימה, מכאן נובע כי ארגון הכוחות. שונים

  .השלים כל משימה בהצלחההכוח ל מבלי לאבד מיעילות במהירות ממצב פעולה אחד למשנהו

מופעלים ערכי לחימה מצומצמת ומערכי לחימה רחבה הנגזרים ומ - נדרש מבנה היברידי אפקטיבי

כמערכת היכולה להתאים את עצמה לשינויים מהותיים בצורך , מתוך אותה מסגרת ארגונית

  .המבצעי באופן שלא ישבש את היכולת להשיג את מטרות המלחמה

לאגד ולפצל אותם כרצוננו מותנית ביכולת , גופים עצמאיים תואמי משימההיכולת להפעיל מספר 

, תוך כדי לחימה, לאגד כוחות ולצוות כוחות על פי הצורך, לתמוך ולסייע הדדית, לסנכרן, לתכנן

  .שמירה על אחדות המטרה והפיקוד תנאי הכרחי לכך הואו

האנשים המפעילים אותם , האמצעים הקיימים וכשירותם –העוצמה הפיזית נתונה מראש 

את זה קשה לשנות באופן משמעותי תוך , הבסיסיתוהראשונית  הומיומנותם בהפעלה הם העוצמ

  .כדי לחימה

היכולת ליצור מתוך היש יכולות נוספות באמצעות הבנת שדה " חוכמת מלחמה"לכך נוספת , אבל

תרומת . ידי  ארגון אפקטיבי יותר-תמרון ואם על ידי - הקרב והיכולת לשנות מצבים אם על

                                                           
  להכריע בכוח משמעו מניעת היכולת או הרצון של היריב להפעיל את כוחותיו כנגדנו 4
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אמנות המיצוי המיטבי והיא נובעת ממפקדים  זו, היכולת הזו הינה מעבר לכמות הפיזית המצויה

  .ומטות המהווים מכפיל כוח למרכיבים הפיזיים הכמותיים

 –ם מפקדה ותהליכי קבלת החלטות מותאמיב ,היכולת הזו מותנית במבנה וארגון גמיש ויעיל

  . במסגרת מטרה אחודה ותחת מפקד יחיד

זו החוכמה לנצל טוב יותר מה שבידך , ח פיזי או אמצעים גשמיים אחרים"אין כאן תוספת אמל

תבין את (וככל שתדע יותר טוב , ידי  היכולת להפיק יותר ממה שאתה יודע ויש בידיך-על

על כל העוצמה הגלומה במידע  זה נובע מהכרת, תוכל להגביר את יכולותיך) המציאות טוב יותר

  . והיכולת והצורך לנצלו בלחימה, ח"כאמלסוגיו 

לניצול מיטבי של " תבונתית"ידי  מערכת -על תמופעל תהקינטי העוצמהזה מושפע מההכרה כי 

  .הזדמנויות ויכולות

עקרונות יסוד ( –בין מערכת פיקוד משימה הירארכית ביעילות היכולת הזו מותנית ביכולת לשלב 

והפעלתם ניהול מידע רשתית ובין מערכת  ")אחדות הפיקוד"ו" אחדות המטרה"בלחימה 

  .הסינרגטית

        ארגון דינמיארגון דינמיארגון דינמיארגון דינמי

        המבנה העוצבתי הגמישהמבנה העוצבתי הגמישהמבנה העוצבתי הגמישהמבנה העוצבתי הגמיש

כל רמה מתבססת על הפעלת הרמה  ,במתכונת הקיימת בצבאות המדרג ההירארכי הוא מדרג אנכי

הגדודים מאוגדים , הגדוד - מכונהש –מבוסס על ארגון מקצועי בסיסי  הקינטיהכוח  .שמתחתיה

שיש בה מספר מרכיבים משלימים להפעלה משולבת ומתואמת חטיבה  המכונהארגון עוצבתי ב

מפקדה אוגדתית  ידי  -והחטיבה מופעלת על, מוגדרתלמשימה טקטית  ייםגדודצוותי קרב של 

מאמצים על  הומפעילטקטי מערכתי וקרב משולב כ םייהטקט יםהעוצבתי ותהקרבאת  תמנהלה

   .משימות תמיכה וסיוע לכל הכוחות והקרבותמערכתי תוך שילוב עוצבתיים במאמץ 

  

בצד  .והמבנה קבוע –מתכונת ארגונית בה כל מרכיב נשען על יכולות המרכיב שמתחתיו זו 

מרבית (מבחינת המשאבים זה מבנה יקר ובזבזני , יש מגבלות גדולות לא פחות, הנוחות הארגונית

ריכוזיות אמצעי התמיכה והסיוע יוצרת התניות , מופעלים מרבית הזמן אינםאינםאינםאינםהכוחות והאמצעים 

וכאשר מתאר הלחימה האופייני הינו גדודי , ותלות של הדרגים הנמוכים בדרגים הגבוהים

המפקדה העל 
מפקדת  -עוצבתית 

האוגדה

 -העוצבה המשימתית 
החטיבה

הגדוד החיילי -יחידת יסוד 

 המערכתיתהרמה 
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יבת מפקדה ל מצב בו לכל משימה גדודית מתחי"נוצר בצה) בלחימה כנגד אויב שאינו צבא סדיר(

  . אוגדתית

יש צורות אחרות כמו התצורה הרשתית חסרת הסמכות הקבועה שהביטוי הקיצוני שלה הוא 

  .לרשת הפתוחה הלבות בין ההירארכיה הנוקששויש צורות ביניים המ, רשת האינטרנט

בהערכות וארגון לקרב בתדירות יים ובסביבה בתנועה מתמדת הוא התאמות ושינ מאפיין הפעולה

בשונה מלחימה במבנים קשיחים בהם המאמץ הוא להתאים את , ותוך כדי קרבלקראת גבוהה 

  .המצב למבנים ולארגונים הקיימים

ניתן לראות זאת גם בארגון הנוכחי בו . המערכות התומכות והמסייעות מטבען אינן הירארכיות

כולם מוקצים ברמות כפיפות  –ש ומערכי התקשוב מרכי הא ,המודיעין, המערכות הלוגיסטיות

ר והשריון "מה שנותר קובע הוא השתשית של הדרג המסתער גדודי החי. שונות לדרג המסתער

כאשר כל המערכות האחרות מסייעות או תומכות במאמציהם לזמן נתון  5,כנושאי ההכרעה

ודיות ופועלות במתכונת רשתית הן מקצועיות וייע, הן אינן הירארכיות כלל ועיקר, ובמרחב נתון

המניע אותן הוא צרכי , גמישה המתפתחת ומשתנה על פי הצרכים ללא תלות במבנה ההירארכי

ובעקבותיהן צריך להתאים את תהליכי עבודת המטה , הכוחות וצבר המידע והאמצעים הזמינים

  .  וניהול הלחימה

    מפקדת אוגדה כמנוע וכאמלמפקדת אוגדה כמנוע וכאמלמפקדת אוגדה כמנוע וכאמלמפקדת אוגדה כמנוע וכאמל""""חחחח

  

אמצעים וכוחות רבים המוקצים בסיוע לדרג האוגדתי המתמרן אינם כפופים לו מנהלתית , כיום

המפעילה מאמצים בכל רוחב ועומק , בתפיסת הלחימה הגמישה. ואף אינם פרוסים במרחבו

צריכה ) ומעלה(מפקדת אוגדה , המרחב ואינה מגבילה לשדות הראיה והאש של הדרג המסתער

, לצורך כך מפקדת האוגדה. בנה ובתהליכי עבודה מותאמים לניהול המאמצים האלהלהיבנות במ

המידע זורם מכל , כל אחד מתכלל את התחום עליו הוא מופקדכאשר פועלת במרכזים משימתיים 

היא מפעילה מאמצים וכוחות , ח בפני עצמה"המפקדה הופכת להיות אמל, כיוון לכל כיוון נדרש

מידע הוא . תנאי לכך היא מערכת משוכללת לניהול מידע . כפופים להבסיוע ללחימת הכוחות ה

                                                           
  .נוסיף רק כי יש הגורסים כי במצבים מסוימים אש מנגד יכולה אף היא להביא להכרעה –לא נכנס כאן לדיון בהכרעה  5

אש עומק  )מבצעים(תמרון 

מודיעין )לוגיסטיקה(רציפות לחימה 

מפקדת אוגדה

ניהול לחימה

 מידע מידע

 מידע מידע
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ולמפקד , המפקדות והכוחות והמאפשר לעוצבה לפעול כגוף מתואם, הדלק המניע את המפקדים

  .  להפעילו כרצונו

        ....המתכללהמתכללהמתכללהמתכללהארגון הארגון הארגון הארגון 

, הירארכית פיקודית - ) פיקוד ושליטה(מבצעית האחת  –נוצר צורך בשתי מערכות משלימות 

להתמזג במהירות עם גופים אוטונומית ויש בה היכולת משימה  הוציא אל הפועלהמאורגנת ל

תבונתית ת ומערככ) שליטה ובקרה(השנייה מערכת ניהול וקבלת החלטות ו, ויחידות משלימות

שטוחה המבוססת  הירארכיהבת את כל היחידות והעוטפ -ומשאבים פיזיים  משאבי זמןניהול של 

ופועלת בתהליכי עבודת מטה של קבלת , של תכנים ומסרי מידע עיבוד והפצה סיווג, איסוףעל 

  .לניהול ולבקרת הפעולות של המערכת המבצעית, החלטות לתכנון

        העוצבתיתהעוצבתיתהעוצבתיתהעוצבתית    המערכת ההירארכיתהמערכת ההירארכיתהמערכת ההירארכיתהמערכת ההירארכית    מאפיינימאפיינימאפיינימאפייני

גדוד (ת יסוד והיא מתבססת על ציוות של יחיד. העוצבה בנויה להשגת משימות לחימה באויב

כוחות  תובעלת ממשקים לקליטפי  הצורך -ים תומכים ומסייעים עלגורמעם ) חיילי/מקצועי

  .ואמצעים תומכים ומסייעים

והאמצעים שניתן  פי  הצורך המבצעי המתפתח- מוגדרות אחת לתקופה עלעוצבתיות משימות 

   –כוללות  אופייניותמשימות ) כיום(כהכללה . להעמיד לרשותה

, תאי לחימה קצרי טווח, מכשולי עבירותמרובי (לחימה בשטחים מורכבים וסגורים  •

או , כנגד אויב מבוזר וחמקן) מעורבות שטחים אורבאניים ואוכלוסיה אזרחית וכך הלאה

 .להגנה במרחבי הגנה לאורך זמן

למשימות השתלטות ואחזקת מרחבי לחימה  –לוחמת תמרון מתמשך וארוך טווח  •

 .לכיבוש שטח או להגנה בפני אויב התוקף, בקדמת ועומק מרחב האויב

  –לוחמות משלימות ומיוחדות  •

o  למטרות ייחודיות, לאגפים, לעומק(מקביל לתמרון במאמץ אש( 

o  הטעיה והונאה, אבטחת מרחב הפעולה(סיור ואבטחת אגפים( 

o  בתאי השטח  –מידע על האויב בטווח המגע הקרוב והבא (איסוף מודיעין טקטי

 ). או מרחב הזמן של העוצבה

טמון הצורך בתמיכה לוגיסטית ותקשורתית המבטיחה את יכולת " משימה אוטונומית" בהגדרה

ההיקפים הכמותיים והאיכותיים של העוצבה  .הפעולה האוטונומית של העוצבה למשימתה

" התקן הכמותי"בלחימה בתנועה מתמדת למשל , פי  תורת הלחימה והיכולת לממשה-נקבעים על

  . ל"פשר את מימוש התואמור להיות משימה וחצי כדי לא

        התבונתיתהתבונתיתהתבונתיתהתבונתית    המערכת הרשתיתהמערכת הרשתיתהמערכת הרשתיתהמערכת הרשתית    מאפיינימאפיינימאפיינימאפייני

המערכת הרשתית בנויה כרשת מפקדות המנהלות מידע ומזרימות אותו לצרכני המידע למשימה 

ומתאמות את כלל המערכה באמצעות הפעלת , והן מתכננות, מוגדרת ללא קשר בהירארכיה

או חבר קצינים המסייע למפקד  –פקד זרוע השליטה של המרק רק רק רק המפקדות אינן . היחידות הכפופות

  .העוצבה עבור משימתחיוני ומכריע  – אמצעי לחימהאמצעי לחימהאמצעי לחימהאמצעי לחימהאלא היא , כמקובל כיום
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בדומה לדרג הלוחם חלק מהמפקדות האלה מצוי מראש בתוך מפקדת העוצבה כחלק אורגני 

ממנה ולצרכים המיידיים וחלקו מצוי במפקדות אחרות בסיוע ותמיכה אם כמידע ואם כשליטה 

  .בכוחות מסייעים ותומכים

המוקצים לה למימוש ) בסיוע ישיר וכללי(אמצעים מרחביים גם המפקדה מתכננת ומפעילה 

  .המשימות

, לא נפרט כאן את שני אלה –הכלים המרכזיים של עבודת המפקדה הם ניהול זמן וניהול מידע 

  .מנוהל תהליך קבלת ההחלטות בסיסו אבל הם השלד על

        ביתביתביתביתמערכת הלחימה המרחמערכת הלחימה המרחמערכת הלחימה המרחמערכת הלחימה המרח

מאחר ואין . מוגבל בהיקף האוטונומיה ובמשך הלחימה הרצופה בתנועה מתמדתלחימה  ניהול

קיימת מערכת היחידות , בתנאים מסוימים תידרשהגיון לנפח כל עוצבה בכלל האמצעים להם 

התומכות ומסייעות ללחימה כארגון מרחבי והן ערוכות להתבזר ולפעול ייעודיות  –המקצועיות 

  . ת שונות במסגרת הקרב האוטונומי של כל עוצבה או כקרב אוגדתי משולבברמות כפיפו

, גורמי הספקה ואחזקה, אש מרחוק, הגורמים המרכזיים כאן הם גורמי איסוף ועיבוד מודיעין

  . גורמי תקשוב, גורמי רפואה

הכוחות במערכת המרחבית עשויים להיות כפופים בהקצאה זמנית או חלקית למפקדה ככוחות 

  . ע או מוקצים לה באורח קבעבסיו

היא מקצה ומתאמת במהותה  –מכאן נובע כי המפקדה היא יחידה בעלת משימות תפעוליות 

רק לעיתים רחוקות ובמקרים יוצאי דופן היא , אמצעים וכוחות ליחידות הכפופות לה, פעולות

של ניהול מידע וניהול  –יש לה משימה חשובה מאד , עשויה להפעיל ישירות כוח קטן לזמן מוגבל

תפעולית  הלהטיל על עוצבת משנה משימ –וצריך  –תמיד אפשר , זמן ובזה היא צריכה להתמקד

  .שילוב ותמיכה אם יש צורך בכךשל 

        מערכת לחימת קרב המגעמערכת לחימת קרב המגעמערכת לחימת קרב המגעמערכת לחימת קרב המגע

להשגת משימה במתואם פועלים ה לחימה מתבצעת על ידי שילוב של כוחות ואמצעים למשימה

) צוות הקרב הגדודילצורך הדיון (ת מתבססת על גרעין מקצועי יציב הגמישות הארגוני. מוגדרת

רגע נתון בין  סיוע ומידע המאפשרים ציוות והסטת אמצעים ואמצעים בכל, ומערכות תמיכה

  .מפקדות ובין כוחות להתאמת היכולות והעוצמה הנדרשים למימוש משימה מוגדרת

בוססות על יכולות השליטה האפקטיבית גמישות ארגונית חשובה אבל יש להציב לה מגבלות המ

  .בכוח ככלל

תוך כדי "חשוב מאד לשמור על יציבות מבנים ומפקדות ולהפחית ככל האפשר בצוותי קרב 

בין רציפות התנועה , יש להבחין בין לחימה בתנועה מתמדת לתנועת כוחות מתמדת –" תנועה

  . ביניהם הוא קריטיהאיזון . והלחימה לבין רציפות השינויים בהערכות ובפעולות
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, להכבדה ולמעמסה גם על הכוחות וגם על מרחב הלחימה תנועה רצופה של עודף כוח גורמת

שינויים ארגוניים תכופים משבשים את יכולות מערכות הפיקוד והשליטה ובעיקר את יכולות 

  . ל דוגמאות רבות משני אלה"וראינו במלחמות צה. הפעלה מיטבית של כוחותיהםלהמפקדים 

ניהול , כלי הפיקוד והשליטה יותאמו לכך, שהארגון יותאם לכךהדבר יושג במידה משתפרת ככל 

  .שדה הקרב והמציאות יקטןההתפתחויות בהפער בין חיזוי ויהיה יעיל במידה המידע 

        הם הקרב המשולבהם הקרב המשולבהם הקרב המשולבהם הקרב המשולב    ––––המערכת המרחבית ומערכת קרב המגע המערכת המרחבית ומערכת קרב המגע המערכת המרחבית ומערכת קרב המגע המערכת המרחבית ומערכת קרב המגע 

        

לכל אחת מהן לבדה קשה מאד , הוא שדה קרב משולב בין שתי המערכותאופי הלחימה כיום 

  ובלחימה , ומבנה וארגון הכוחות משולב במבנה וארגון שדה הקרב, להשיג משימות משמעותיות

. בתנועה מתמדת שניהם חייבים להיות מוכנים ולדת כיצד להתאים את עצמם למצב המתפתח

  .ה ללחימה כזועוצבות יסוד בנוסח האוגדה הקבועה חייבות בתאמה ובשינוי יסודי להתאמ, ולכן

ידי  מפקדה אחת -המנוהלות על, המבנה העוצבתי הוא שילוב נכון בין שתי מערכות משלימות

  .ומפקד יחיד למשימה אחודה

  תורת הלחימהתורת הלחימהתורת הלחימהתורת הלחימה

כזו שתאפשר את הגמישות בהפעלת , ללחימה בתנועה מתמדת נדרשת תורת לחימה מתאימה

, ללחימה בכל צורת פעולה וברציפותהפעלת כל מערכי התמיכה והסיוע , ריכוז ופיזור, הכוח

  .במועד ובמרחב שהוא רוצה, לאפשר למפקד לפעול בכל מתכונת שיחפוץ

המרחק מצביע על פריסת כוחותינו ועל מבט , המרחק מהאויב אינו התיחום הנכון לארגון לקרב

והתיחום צריך להיות על בסיס ההשפעה על האויב , בעוד שהלחימה מתמקדת באויב, על עצמנו

ולעיתים זו עוצמת , וכוחות במגע ישיר –" מרחק"לעיתים זה . תחומי זמן ומרחב קונקרטייםב

תורת הלחימה צריכה להתמקד כמאמץ עיקרי , הרס והשפעה על הפעלת מאמצים וקבלת החלטות

  . בהפעלה בלחימה ולא על פריסת הכוחות

, ום ארגוני של ימות רגיעהזהו תיח, תומך ומסייע אינו מתאים למערכה כזו, התיחום לדרג מסתער

, לעיתים הם במגע ישיר עם אויב לעיתים הם מרוחקים ממנו, אחת בכפיפהבקרב כל אלה מצויים 

צריך לעבור לקרב הבסיסי משתמע מכך שהארגון , אבל בכל מקום כל המרכיבים מצויים יחדיו

של וך תאימות ת, לפעול ברציפות "קבוצת קרב"תיחום צריך לאפשר לכל הרב וקבוצות קהסבה ל

  .שהם שני התנאים היסודיים ליכולת פעולה משולבת רציפות לחימה ורציפות השליטה

בארגון לקרב וכול הכוחות השילוב המיטבי אינו עוסק ) כמו במשחקי מחשב(בסביבה דמיונית 

המציאות שונה ומחייבת פתרונות ארגוניים , והאמצעים מגויסים למשימה ופועלים בהרמוניה

מאחר וכל שילוב כולל באופן טבעי את קשים שלהם לעיתים מכריעים את הקרב שבמקרים ה

  .גם את שילוב המגבלות שלעיתים משקלן גבוה יותר מאלה של היתרונותושילוב היתרונות 

לפשט את , ולכן היכן שניתן לצמצם את המורכבות. טובהפתרון ההכרח בולא  אילוץשילוב הינו  

 אלא שסביבת הקרב דורשת פתרונות. ד עדיףוהפתרון האח –יצור גוף אחיד בתכונותיו להמבנה ו
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ותורת הלחימה צריכה לענות לא רק על קשיי ההתגברות  –אין פתרון פשוט בלחימה , מורכבים

  .על האויב אלא גם פתרונות ארגוניים וניהוליים להפעלה אפקטיבית ויעילה של כוחותינו

        ארגון לקרבארגון לקרבארגון לקרבארגון לקרב

  

הקרב האפקטיבי יכול להיעשות במספר אפשרויות והבחירה ביניהן חייבת להתחיל  ארגון שדה

להשלמת המשימה ) בזמן במרחב ובתוצאות(איזה ארגון יביא אותנו טוב יותר  –מנקודת הסיום 

  .והשגת המטרה

תיחום לארגון מרחב לחימה

מרחב המגע

רציפות הלחימה והלחימה לעומק, מרחב העתודות

צוותי קרב ערוכים ללחימה במרחב המגע

לתמיכה ברציפות הלחימה ולסיוע לצוותי הקרב, צוותי לחימה ערוכים ללחימה לעומק

II/X
II/X II/X

II/X

II/X II/X II/X II/XII/X II/X II/X

ייעודיייעודי ייעודיייעודי

,  אחזקה, מ"כטב/מסוקים/א"ח, כוחות מיוחדים, הנדסה, מפקדות, רפואה, תקשוב, מודיעין, אש

משטרה צבאית, הספקה
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ענן מידע למשימהענן מידע למשימה

" מרחבי המגע"ארגון על בסיס 

"מרחבי השליטה"ו

צוותי קרב ערוכים ללחימה במרחב המגע

לתמיכה ברציפות הלחימה ולסיוע לצוותי הקרב, צוותי לחימה ערוכים ללחימה לעומק

II/X
II/X II/X

II/X

II/X II/X II/X II/XII/X II/X II/X

ייעודיייעודי ייעודיייעודי

,  אחזקה, מ"כטב/מסוקים/א"ח, כוחות מיוחדים, הנדסה, מפקדות, רפואה, תקשוב, מודיעין, אש

משטרה צבאית, הספקה

גבולות גזרהגבולות גזרהגבולות גזרה

  

  

  

        הפעלת הכוחהפעלת הכוחהפעלת הכוחהפעלת הכוח

לעיתים אין בה , לעיתים היא נדרשת, השמדת כוחות האויב אינה מטרה בפני עצמה בלחימה

כאשר היא נדרשת צריך , קשה להשגה ויקרה, הפעולה להשמדת כוחות האויב היא מורכבת. צורך

בתכנון נבון ניתן ליצור מצבים , )כוחות ומרחב, זמן(בהיקף הנדרש  מותאמתפעולה כזו תהיה ש

מטרה בפני עצמה והוא משמש בהכרח גם כיבוש שטח אינו . וצאה הרצויהשונים היוצרים את הת

  .ליצירת התנאים הנדרשים להשלמת המשימה והשגת המטרה

המבנה , צורות הלחימה –הכלים העומדים לרשות מפקד כוללים בין היתר את טכניקות הלחימה 

, ניהול מידע –את המערכות התומכות והמסייעות לצורת לחימה נבחרת , והארגון לקרב וכדומה

ארגון שדה הקרב לרציפות לחימה וליכולת ליצור מוקד עוצמה , מודיעין אפקטיבי, ניהול זמן

  .מספקת ליצירת עליונות על האויב בכל מקום וזמן נבחר

פריסת המפקדות המהוות תנאי , גמישות, תחבלנות, יוזמה –ות הפיקוד והתנאי המכריע הוא איכ

  .מיקום המפקדים ומורל הגייסות, לשליטה בכוחות ולהבנת שדה הקרב
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סכמות עקרוניות ללחימה על בסיס עתודות

לחימה כמניפהלחימה טלסקופיתלחימה על בסיס הצלחה

יעד

יעד יעד

יעד

יעד
יעד

יעד

יעד

יעד יעד

יעד

יעד
יעד

יעד

יעד

יעד יעד

יעד

יעד
יעד

יעד

II/X

II/X

II/X

אין   -התקפה בחזית רחבה 

הגדרה מראש של מאמץ עקרי  

המאמצים  –ומאמץ משני 

מוכוונים על בסיס הצלחה  

II/X

II/X

II/X

ומעברי  ,  פורץ בגזרה צרהכוח 

.כוח דרך כוח להתקדמות רצופה

אפשרות אחרת היא תגבור  

הכוח המוביל עד שישחק או  

יפרוץ

II/X

II/X

II/X

חדירה ופריסה  –בשטח פתוח 

פי  האפשרות  - מתרחבת על

אין בהכרח סיוע  , והצורךהיכולת 

הדדי  בין המאמצים
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        מפקד ומפקדהמפקד ומפקדהמפקד ומפקדהמפקד ומפקדה

  מפקדות ותהליכי קבלת החלטותמפקדות ותהליכי קבלת החלטותמפקדות ותהליכי קבלת החלטותמפקדות ותהליכי קבלת החלטות, , , , השפעת מערכות דיגיטליות לניהול מידע על מפקדיםהשפעת מערכות דיגיטליות לניהול מידע על מפקדיםהשפעת מערכות דיגיטליות לניהול מידע על מפקדיםהשפעת מערכות דיגיטליות לניהול מידע על מפקדים

        כללי

המידע נשענת על מערכות דיגיטליות לניהול מידע שרמת פיתוחן והשתלבותן בכל מהפיכת 

תחומי החיים עברה מזמן את רף השיפור במערכות קיימות אל מרחבים חדשים המאפשרים 

  .וכלל ניהול חיינו, קפיצות מדרגה ביישומים שונים

  .לחימה אנחנו נדון הפעם בתחום הצבאי של ניהול –הדבר ניכר בכל תחומי החיים 

במסמך הזה נציג את הפוטנציאל של מערכות לניהול מידע כבסיס לבניית תורת עבודת מטה 

להתאים את מבנה וארגון המפקדות ותפיסת ואת הצורך . שונה מותאמת ליכולות החדשות

  . הפיקוד והשליטה

        הרקעהרקעהרקעהרקע

לידע  ידיעה הופכת למידע שהופך  - בתהליך עיבוד מידע מתקיימים שלושה שלבים הכרחיים 

כי בכל מידע טמון יותר מאשר בידיעה שהיוותה לו בסיס ובכל ידע יש , והתהליך הוא אין סופי

  . משהו חדש

בתנועה מתמדת–ניהול מידע 

ידיעה

ידעמידע

ניהול מידע

מקור

עיבוד

ֵמְחֲשב

  

זו העוצמה המרכזית . מנת לתמוך בקבלת החלטות מיטבית-מערכות ניהול מידע צבאיות נבנות על

  .ההמניעה את עבודת המטה וסביבה נבנים תהליכי

אלא שאז המידע , נבנו גם הם סביב ציר המידע, ליכים שנבנו בטרם העידן הדיגיטלימפקדות ותה

, מבצעים למבצעים –רשתות תקשורת חיברו מין למינו  –ערכי מקצועי או חיילי - זרם בצינור חד
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מכלול  –ערכי -והמפקדות ותהליכיהן נבנו על בסיס חד. אחזקה לאחזקה וכך הלאה, אש לאש

,  עובד המידע, במכלולים האלה נאספו הידיעות, מכלול אחזקה וכדומה, מכלול אש, מבצעים

ומכאן הועבר , המידע הועבר למרכז בעל זיקה מתכללת מקצועית לעיבוד והשלמה ויצירת ידע

  . למרכז ניהול משולב ממנו מנהלי לחימה והמפקד מנהלים את הקרב

אינן נכללות אלא בשלב " זרות"שהשפעות חתך המקצועי הוא ניהול מידע באחת המגבלות של 

  . מאוחר בתהליך הן מבחינת המועד והן מבחינת התהליך

, מקצועי/נושאי ולא בחתך חיילי-ואף פועלות בחתך ענייני, המערכות הדיגיטליות מאפשרות

  . המידע המועבר בהן יכול להגיע לכל מקום שנחפוץ בכל עת

 לשדרגניתן , כוח אדםבלחסוך בזמן ו, קצר תהליכיםהמידע בחתך נושאי ניתן ל" קידום"על ידי 

  .את הרמה המקצועית של תוצרי המחשב והעיבוד

לבנות תהליכים מותאמים , נוכל להפוך ידיעות למידע ולידע לצורך ניהול הלחימה מתאיםבארגון 

ולהתאים את המבנה הארגוני שיתמוך בקבלת החלטות טובות יותר מאלו , ליכולות הטכנולוגיות

  ".האנלוגי"של הדור 

שתי מערכות–זרימת מידע 

מרכז
מכלול

תא

תא

מכלול תא

קלט
ענן מידע

ניהול מידע
מרכז

ידע

סיווג  , מיון
ידיעה

ידיעה

מידע ידיעה

ענן עוצבתי

ענן מפקדה ממונה

ענן שכן

  

מחשבים , מחשבים בטכנולוגיות שונות מערכות דיגיטליות לניהול ועיבוד מידע פועלות על בסיס

ש "המערכות הממוחשבות במערכות הפו. הם מַחְשִבים, מעצם בריאתם אינם יודעים לחשוב

בתהליך המשולש . בקרה ושליטה בלחימה, פיקוד, ב נועדו לסייע בידי מפקדים בתכנון"והשו

, איסוף ואחסון ידיעות –המרכיב הממוכן גבוה מאד בשלב הראשון ) ידע, מידע, ידיעות(שהזכרנו 

ואילו , אך בתכנון נבון הוא עדיין מרכיב עיקרי) מיון ועיבוד ידיעות למידע(הוא פוחת בשלב השני 

  . במעבר ממידע לידע התהליך מבוסס תובנה אנושית כאשר המיכון משמש כסיוע
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יבוד ע, מערכות מחשב לאחסון חבילות מידע, ניהול מידע הינו מערך של מערכות ניתוב מידע

 בעיקרובחלקו הוא מנוהל אוטומטית בעזרת פרוטוקולים מובנים מראש , העברת מידע ותצוגה

-המונחים ומתואמים על מומחים בתחומם לניתוח ופיתוח מידע וידע ידיהוא מלווה ומנוהל על 

  .ידי  צרכני המידע

חד מאלה לכל א, ניהול המידע משרת את עבודת המטה והתכנון ואת מערכות הפיקוד והשליטה

 ותהליכימבנה וארגון המפקדה . ויחד עם זאת הם חייבים לפעול בתאום ובמשולב, צרכים שונים

  .קבלת ההחלטות מיועדים להבטיח זאת

  מערך ניהול מידעמערך ניהול מידעמערך ניהול מידעמערך ניהול מידע

והשני מוקד והעיבוד הראשון מוקד האיסוף  –לכל מערך ניהול מידע יש שני מוקדים חיוניים 

  .סלולי ניתוב מידעקבלת ההחלטות בין השניים מתקיימים מ

, ביכולותיהן ותחדורנה לתחומי המחשב" שתטפסנה"אם נצליח ליצור מערכות מידע ממוכנות 

לרמות איכותיות ) איכותי(נוכל לרכז מאמץ אנושי , ונתאים את המבנה הארגוני ליכולות משופרות

  .נוכל לנצל טוב יותר את הזמן ואת המשאבים העומדים לרשותנו, גבוהות יותר

ככל שנצליח טוב יותר לכמת , על בסיס נתונים כמותיים ממוכנות פועלותר ומערכות ומאח

תמונת איכות לשפר את  ונוכל כן נוכל לשלבם בתוך מערכת הנתונים, איכויות תפקוד וביצוע

ועבודת , ואם נהייה ממש טובים נוכל גם להציג משמעויות ואפילו חיזוי, המצב שמתקבלת

פיקוד , נוכל להגביה את רף האיכות בתכנוןות איכות גבוהה יותר המחשב האנושית תתחיל ברמ

  .ושליטה

  .הארגון והתהליכים צריכים לשרת אותו ולהבנות לכך, חובה לזכור כי המרכיב החיוני הוא המידע

        השפעותהשפעותהשפעותהשפעות

למשל מידע על פריסת אויב משמש  –כמעט לכל מידע יש יותר ממשמעות אחת לצרכנים שונים 

את מתכנן האש הוא משמש לבנק מטרות ואת , להערכת פעולות האויבאת קצין המודיעין 

  .המתכנן המבצעי הוא משמש לתכנון תמרון

 ואלה עשוייםלמידע יש ערך באם המשתמש הסופי מקבל אותו בתצורה המשרתת את צרכיו 

  . להשתנות מעת לעת

במידת יכולתן תועלתיות המערכות המטפלות במידע ובקישור בין המידע למשתמשים תלויה 

  .במקום ובזמן הנדרש, לעבד ולהציג מידע ומשמעות בתצורה

מידע וצרכניו בתהליכי קבלת  –מנקודת המבט הזו נציג את מאפייני שני המרכיבים האלה 

  :החלטות

 -:מעבדת ומפיצה –מכילה  –המערכת קולטת  –המידע  •

o מידע רב הנובע ממקורות רבים ומגיע ברציפות.  

o פי אפיון צרכני המידע-עודו ומידת חשיבותו הינו עליי, ושיוכ, סיווג המידע. 
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o למידע מסוים יכולים להיות צרכנים רבים הנעזרים בכולו או בחלקו. 

o סופי-והתהליך הוא אין, מידע מעובד הופך להיות מידע בעל משמעות חדשה. 

o תועלתיות המידע משתנה על פי השימוש שעושים בו.  

 :צרכני המידע •

o  רבים הנדרשים למידע כחלק מתהליך קבלת החלטות שלהםקיימים משתמשים. 

o  המשתמשים זקוקים למידע בפורמט המסייע להם בתהליך קבלת ההחלטות

 .שלהם

o  פיסת מידע מעובדת למשמעויות  –תהליך עיבוד המידע והצגתו הינו רב כיווני

 .שעשויות ליצור צורך במידע חדש או מידע חדש לכשעצמו

o ונע ונד בין השפעות, ארי בבסיסוילינ-תו הינו לאתהליך עיבוד המידע והצג ,

 .השלכות ועוצמות חשיבות משתנים כל העת

  

ניהול , לשם ניצולו לצרכיהם, מעובד בצורות שונותה, משתמשים שונים זקוקים למידע שונה

בסיס המידע ודרך עיבודו הופכים למרכיב קריטי ביכולות המשתמשים לעשות בו שימוש בזמן 

זמינה למשתמשים רבים וידידותית , חייבת המערכת להיות גמישה ביכולותיה ולכן. מועיל

  .למשתמש

והמערכות , הצגתם וסיוע בניהול המבצעים, עבודת המטה צריכה להתמקד בהכנת הנתונים

לשפר את תוצריהם ולקצר את משך הזמן העובר בין דרישת הממוחשבות צריכות לסייע בידם 

  .המידע להצגתו כנדרש

  .מפקדידי  ה-עלאנושית וקבלת החלטות ההיכולות האלה אינן משנות דבר בחשיבה 

  יישוםיישוםיישוםיישום

        כלליכלליכלליכללי

מערכות המידע המתקדמות  בעיבודו והפצתו החל בשילו, שילוב מערכות דיגיטליות לאיסוף מידע

אל תוך מערכות ניהול המידע ותהליכי קבלת ההחלטות של מפקדים ומפקדות במבנים שהיו 

  .סת המערכות המתקדמותקיימים טרם כני

. התהליך הזה היה נכון וטבעי כאשר משדרגים מערכות באופן הדרגתי ובמקביל להמשך פיתוח

כיום חדירת המערכות המתקדמות ושילובן בתוך המבנים הארגוניים והתהליכים הקיימים הגיע 

  .במלואן למדרגה שמחייבת בחינה מחודשת של הדרך התאימה ליישומן הנבון ולמיצוי יכולותיהן

        הצורך המבצעיהצורך המבצעיהצורך המבצעיהצורך המבצעי

, נשען על מידע ואמצעים) ולמעשה בכל מערכת ביצועית הירארכית(ניהול מבצעים צבאיים 

  .ניצולם ותפעולם

ואין זה משנה באיזו רמה אנחנו  –המרכיב העיקרי בתכנון ובהמשך להפעלה הוא ניהול המידע 

 המידע וככל שאיכות , המפקד זקוק למידע לצורך קבלת החלטותיו, עוסקים
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) בהתאם לכישוריו והכלים העומדים לרשותו(טובה יותר יכול המפקד ) זמינות+רלוונטיות+דיוק(

  .לכוחותינו ככל האפשר 6להביא להישג הנדרש במחיר נמוך

שהמפקד שולט ...קבוצת קצינים"בתפיסה טרום המערכות הדיגיטליות הוגדרה  מפקדה כ 

בהגדרה , 7"ומנהל את הגוף הצבאי שבפיקודוהסרים אל משמעתו ...באמצעותם על הגופים

כבר יש הרחבות ותוספות כמו  8" מפקדת הפיקוד המרחבי המלחמה"מאוחרת יותר בעקד 

או בהגדרת מטלות המפקד מוגדרות מטלות ..." למפקדת הפיקוד המרחבי יכולות להפעלת אש"

  : כמו

 להסיר מהמפקד את נטל ההשתתפות הקבועה בתהליכי הפיקוד והשליטה �

 את מאמץ ניהול הלחימה...לנהל באופן שוטף ורצוף �

 למלא כל תפקיד נדרש שאין המפקד יכול למלא �

בהגדרה המאוחרת יותר ניכר המתח בין  התפיסה הוותיקה של המפקדה היא זרוע השליטה 

  .ד לבין הצרכים והיכולות המתקדמות אך עדיין המפקדה מתמקדת במפקדשל המפק

  ).הדומיננטי(שמרכזה הוא המידע והמפקד הוא אחד הצרכנים ך הזה נציג גישה שונה במסמ

        נקודות מוצאנקודות מוצאנקודות מוצאנקודות מוצא

 .מידע ככלל הינו האנרגיה המניעה את תכנון וניהול המבצעים �

איכות המידע וזמינותו הם אחד הגורמים המרכזיים ביותר ליכולת להשיג את מטרות  �

 .ויעדי המבצעים ברמה הנדרשת

חורגים מגבולות הקשר  -ומקורותיו מגוונים במערכות הדיגיטליות כמות המידע אדירה  �

 .מקצועי הקודם/ ההירארכי 

) בקרה ושליטה(הפצת מידע ניהול ו, בקרה מערכות המידע הדיגיטליות מקנות יכולות �

קבלי אל הכוחות המבצעיים ומ" ישה ישירהג"ומאפשרות , חוצות סמכויות הירארכיות

 .החלטות אל מאגרי מידע

ם חלק מרכזי ואחדות המטרה ואחדות הפיקוד ה, מפקד אחדלפעולה צבאית יש רק  �

 .ביזור המידע אסור שיפגע בעקרונות האלה, מעקרונות הפעלת הכוח

        הנחות היסודהנחות היסודהנחות היסודהנחות היסוד

והיכולת ליצור ולנהל מציאות רלוונטית למשימה , )תמונת מצב(יש יותר ממציאות אחת  �

חות הרלוונטיים ולסביבה תלויה באיכות המידע וניהולו בהתאמה לתכנון והפעלת הכו

 . לאותה משימה

מבצעים צבאיים מנוהלים על ידי מפקד המפעיל את כוחותיו באמצעות מפקדי משנה  �

 .במערכת הירארכית

                                                           
ואיכות השגת ההישג נמדדת בפער בין מחיר ההישג , י המשימה כרוחה וכלשונהאנחנו מגדירים הישג נדרש ממפקד כמילו 6

 .השפעתי או כל שילוב ביניהם, גיאוגרפי, מחיר יכול להיות חומרי. לכוחותינו לבין המחיר שמשלם האויב
 372' עמ )1998, ד"תוה- ם"אג( ל"מילון למונחי צה 7
 2012מאי , 27' עמ, י)2012, ד"תוה- ם"אג(מפקדת הפיקוד המרחבי במלחמה  8
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המקנות לה יכולות שליטה ובקרה ) הפצה, עיבוד, איסוף(למפקדה יש יכולות ניהול מידע  �

ול המבצעים בין והיא מהווה צומת חיוני בניה התחת פיקודשעל כלל הכוחות והמערכות 

מסייע ותומך , לוחם(ובין מערכות לחימה ) כפוף וממונה(רמות הפיקוד ההירארכיות 

 . הנוטלות חלק בלחימה מבלי תלות למקומם ולשיוכן ההירארכי) לחימה

- המפקדה פועלת המערכת רשתית רב, בעוד המפקד פוקד על המבצעים בציר ההירארכי �

 .יות ולשלוט בביצועןלבקר פעילו, ממדית וערוכה לנהל מידע

        משמעויותמשמעויותמשמעויותמשמעויות

ונוצרו במרחב , נוספו למפקדה יכולות, בעוד שתפקיד המפקדה לתמוך במפקד לא השתנה �

הלחימה צרכים המאפשרים ואף דורשים הרחבת תפקידי המפקדה מעבר להגדרות 

 .הקודמות

מכפיל ולהשפעתה של מפקדה הממלאת את כל יכולותיה הופכות אותה לאמצעי לחימה  �

 .כוח

פעלה משולבת ומתואמת של מערכת פיקוד הירארכית על ידי המפקד וחבורת הפיקוד ה �

ומערכת בקרה ושליטה המופעלת על ידי המפקדה ברציפות וכחלק , הצמודה אליו

ניצול יעיל יותר של כלל יכולות עשויה להביא ל, טלות על ידי המפקדמשימות המוהמ

 . ל הלחימה הגברת יעילות תפקודו של המפקד בניהולהכוחות ו

מצריך התאמות ארגוניות ) בקרה ושליטה, פיקוד(מימוש ההבחנה בין שתי המטלות  �

 .כאשר כל ארגון מותאם למטלות ולתפקיד, ותהליכי עבודה שיאפשרו מיצוי היכולות

 .לפיקוד על המבצעים ולניהולם –מפקד וחבורת פיקוד  •

שליטה והפעלת מאמצים ואמצעים כחלק מהתכנית , בקרה, לתכנון –מפקדה  •

 .המבצעית של המפקד

        הצעת דרכי פעולההצעת דרכי פעולההצעת דרכי פעולההצעת דרכי פעולה

 תפעול ובניין מפקדה לפיקוד על כוחות במבצעים צבאיים תוך מיצוי מרבי של היכולות : המטרה

המצויות תחת פיקוד המפקד ושילוב יכולות ומידע אחרים העשויים לסייע ולתמוך בביצוע 

  .לאפשר למפקד חופש פעולה בתכנון והפעלת הכוחות להשלמת המשימה, משימת היחידה

   השיטה הכללית

 :שייעודיה הם –המפקדה הינה יחידת משנה ככל יחידה אחרת במסגרת העוצבתית  �

 .ניהול שליטה ובקרת המבצעים, סיוע למפקד במשימות תכנון •

 תכנון הלחימה הבאה, ניהול הלחימה השוטפת •

תומכים ומסייעים לתכנית העוצבתית וכחלק ממנה , משלימיםמצים הפעלת מא •

, השילוב מהאוויר ומהים, האש העמוקה, המודיעין, בתחומי לוחמת המידע

 .מבצעי ייצוב

 :ליד המפקד קיימת חבורת פיקוד משימתית שייעודיה הם �

 )אילוצים והתניות, כוונת המפקד, רעיון מרכזי(תכנון עיקרי המשימה  •
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 מבצעים פיקוד על ה •

 פיקוד משימתי על מאמץ קריטי •

מיקום המפקד וחבורתו מוכוון על פי הצורך המבצעי ועשוי להיות בכל מקום במרחב  �

 .המבצעים של העוצבה

            תהליכי עבודת המטה וקבלת ההחלטות תהליכי עבודת המטה וקבלת ההחלטות תהליכי עבודת המטה וקבלת ההחלטות תהליכי עבודת המטה וקבלת ההחלטות 

וניהול  ניהול משאבים, עבודת המטה ותהליכי קבלת החלטות מבוססים על ניהול מידע �

 :תוצרתה כוללת. זמן

, סביבה(במרחבי עניין רלוונטיים  ור המצב ליצירת הבנת מצב משותפתתא •

 ).זמן, מרחב

 פירוט כוונת המפקד והרעיון המבצעי לכלל תכנית מבצעית •

  בהתאם לתוכניתמשימות אמצעים והקצאת  •

כוונתם בהתאם לכוונת הסנכרון הפעולות ו ,על מימוש התכניתבקרה ושליטה  •

 המפקד והתפתחות הלחימה

 תשתית המידע והתשתית הארגונית לשלבי הלחימה הבאיםיצירת  •

ניהול לחימת העוצבה על בסיס התכנית הנבחרת והפעלת אמצעים שאינם תחת  •

 .כפיפות מפקדות המשנה של העוצבה

        עקרונות התהליךעקרונות התהליךעקרונות התהליךעקרונות התהליך

תכנית המידע המשרת את התהליך תכנון לחימה בתנועה מתמדת חייב להתחיל ביצירת בסיס 

, ולאחר שהמפה הזו מפותחת. חיל במיפוי מהמטרה אל מצב ההתחלההוא חייב להתוהכללית 

שילוב של היא למעשה  התכנית. המטרה –הנערך מנקודת ההתחלה אל היעד מגיע שלב התכנית 

  .מתפתחים על בסיס התכנית הכללית ביניים דרכי פעולה אפשריות למצבי

        התכנית הכלליתהתכנית הכלליתהתכנית הכלליתהתכנית הכללית הדגמתהדגמתהדגמתהדגמת

" מנת- על"מטרה ו, והוא מוגדר במונחי כוונה –ההישג הנדרש הכולל ותאור תחילתה באיתור 

  ".ההישג הנדרש"לצורך ההדגמה נקרא למצב הזה מצב  – ).שמייצג את הקישור להמשך(

זה   -המשכה בצעד אחד לאחור והוא מגדיר מה הם התנאים ההכרחיים כדי להשיג את המטרה

  " .1-ההישג הנדרש "המצב הזה יקרא כאן ). רלוונטיים לסוג הפעולה(נעשה במושגי זמן ומרחב 

"  1-ההישג הנדרש "וכאן עוד צעד לאחור והוא מגדיר מה הם התנאים ההכרחיים כדי להשיג את 

  ".2-ההישג הנדרש "והצעד הזה יקרא 

  .שהיא מצב ההתחלה – 0 -וכך התהליך של התכנון לאחור ממשיך עד נקודת ה



 
 

 33עמוד  2012נובמבר  – 2טיוטה מספר 

 

מה התנועה מתמדת נראה כי לכל מצב נדרש יש יותר אם אנחנו עושים זאת נכון במושגי מלח

ונוכל לבחור בדרך המתאימה למצב , וזה יוצר אפשרויות בחירה רבות –יחיד " מכיוון הגעה"

אבל אם תכננו זאת , במרבית המצבים המצב בפועל יהיה שונה מתוכניותינו המקוריות. המתפתח

על  רלהתאים את תכניותינו טוב יותנוכל לבחור ו, והצבנו אפשרויות התפתחות רבות, מראש

  . בסיס מצב בפועל

  פישוט התהליךפישוט התהליךפישוט התהליךפישוט התהליך

אנחנו צריכים  –ובמיוחד בקרב היבשתי , מאחר ושדה הקרב מכיל אין ספור גורמים משפיעים

ואלה נקבעים במתווה התוכנית , להפחית במספר הגורמים עליהם אנחנו מבססים את התכנון

  . הכללית

, מערכת/ולסווג את הגורמים המרכזיים המשתתפים במערכהראשית אנחנו צריכים לאתר 

משתתף משמעו נוטל חלק פעיל או יוצר השפעה שעשויה להיות לה השפעה על פעולותינו או 

  .פעולות האויב בקטע בו אנחנו מתמקדים

  .ים/השפעתו על יכולתנו להשיג את היעד/ לאתר משמעו במי מדובר ולסווג משמעו מה חשיבותו 

זו שאותה אנחנו חייבים להשיג ולשמה  –הראשון והמכריע הוא המטרה הראשית  יעד/הגורם

  .אנחנו עורכים את המלחמה

מיפוי לצורך תכנון לאחור

המטרה

יעד  

ביניים

1.1
יעד  

ביניים 

1.3
יעד  

ביניים

1.2

...מנת -על–המטרה הבאה 

יעד  

ביניים

יעד  2.1

ביניים 

2.2

יעד  

ביניים 

2.3

יעד  

ביניים 

2.4

יעד  

ביניים 

2.5

יעד  

ביניים 

יעד  3.1

ביניים 

3.2

יעד  

ביניים 

3.3

יעד  

ביניים 

3.4

יעד  

ביניים 

3.5

  

לתת לו , )ים מתפתחיםנעכשיו או בכלל או בנתו(לאתר משמעותו גם לאתר מי לא רלוונטי 

  . ולהכין מענה אם יעלה הצורך" התערבות"משמעויות אפשרויות 
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שהשגתם הינה תנאי ליכולתנו 

 –ברמות חשיבות שונות , יכולים להיות מספר יעדי ביניים כאלה

יוצרים את התנאים להשגת המטרה הבאה או יעד בודד שעושה 

לחימה בתנועה " (מצב חדש"ויכול להיות שילוב של מספר יעדי ביניים שיוצרים 

וחשוב לצמצם את מספר המדרגות 

הקריטיים  םאנחנו מסמנים את הנתיבי

יוצרים תכנית אנחנו משלבים את יעדי הביניים המקרבים אותנו ליעד הבא ו

בכל פעם שנגיע ליעד ביניים תיווצרנה הזדמנויות ואתגרים חדשים אליהם נצטרך 

תכנית פחות טובה , תוכנית טובה תיתן בסיס טוב למענה משתנה ברציפות

  .ולתכנן מחדש

  

 

2012נובמבר 

שהשגתם הינה תנאי ליכולתנו ) מטרות ביניים(במדרגה הבאה אנחנו מאתרים את יעדי הביניים 

יכולים להיות מספר יעדי ביניים כאלה. להשיג את המטרה הראשית

יוצרים את התנאים להשגת המטרה הבאה או יעד בודד שעושה למשל מספר יעדי ביניים שיחדיו 

ויכול להיות שילוב של מספר יעדי ביניים שיוצרים 

וחשוב לצמצם את מספר המדרגות , רשימה מתרחבת ככל שאנחנו יורדים במדרגות

  .הכרחי באמתובתוכן את מספר היעדים למינימום ה

אנחנו מסמנים את הנתיבי –בתהליך הכנת התכנית אנחנו מטפסים בכיוון ההפוך 

אנחנו משלבים את יעדי הביניים המקרבים אותנו ליעד הבא ו

בכל פעם שנגיע ליעד ביניים תיווצרנה הזדמנויות ואתגרים חדשים אליהם נצטרך 

תוכנית טובה תיתן בסיס טוב למענה משתנה ברציפות. את התכנית

ולתכנן מחדש" לעצור"ח אותנו לנתיבים קשים יותר או שתחייב אותנו 

 

נובמבר  – 2טיוטה מספר 
 

במדרגה הבאה אנחנו מאתרים את יעדי הביניים 

להשיג את המטרה הראשית

למשל מספר יעדי ביניים שיחדיו 

ויכול להיות שילוב של מספר יעדי ביניים שיוצרים  .את אותו הדבר

  ).מתמדת

רשימה מתרחבת ככל שאנחנו יורדים במדרגותהבאורח טבעי 

ובתוכן את מספר היעדים למינימום ה

  

בתהליך הכנת התכנית אנחנו מטפסים בכיוון ההפוך 

אנחנו משלבים את יעדי הביניים המקרבים אותנו ליעד הבא ו, הנראים לנו

בכל פעם שנגיע ליעד ביניים תיווצרנה הזדמנויות ואתגרים חדשים אליהם נצטרך . להשגתם

את התכנית להתאים

ח אותנו לנתיבים קשים יותר או שתחייב אותנו קתי

  

  

  



 35עמוד  

  

עשוי לתת  מסוימיםנוכל למצוא כי שילוב של יעדי ביניים 

ואם אבחנו היטב את יעדי הביניים נוכל ליצור מספר שילובים כאלה וליצור 

יכולים להיות בכל אחד מקרבות המשלימים 

שכזכור ) מידע(פיקוד ושליטה 

  .ברמה נדרשת) שליטה

יכולים לאפשר ניוד מאמצים מנתיב לנתיב ברציפות ובעוצמה 

 

2012נובמבר 

נוכל למצוא כי שילוב של יעדי ביניים , נוכל לבחור בין כיווני פעולה שונים

ואם אבחנו היטב את יעדי הביניים נוכל ליצור מספר שילובים כאלה וליצור , לנו תוצאה רצויה

  

יכולים להיות בכל אחד מקרבות המשלימים  –יעדי הביניים בתכנית אינם בהכרח יעדים פיזיים 

פיקוד ושליטה ו) רציפות(לוגיסטיקה , )מגע(תמרון , ) מנגד(אש , 

שליטה, השתלטות, עליונות(ההישג  מרמתכל אחד וב

יכולים לאפשר ניוד מאמצים מנתיב לנתיב ברציפות ובעוצמה , בניין הכוח וצוותי כוחות תואמים

 

 

נובמבר  – 2טיוטה מספר 
 

 

  

נוכל לבחור בין כיווני פעולה שונים

לנו תוצאה רצויה

  .גמישות תכנונית

יעדי הביניים בתכנית אינם בהכרח יעדים פיזיים 

, מודיעין, ניידות(

וב) לא פרטנו כאן

  

בניין הכוח וצוותי כוחות תואמים

 .פי  בחירתנו-על


