
 :נרל הרברט ריימונד מקמאסטר 'ג דירבריג

ו לחשוב על הסכסוכים העתידים ואנחנו אומרים נתפקידמו    TRADOCאני מגיע מ

 ,יניה'אבל כאשר אתה נמצא במלחמה הניצחון לא מתחיל בוירג ,שהניצחון מתחיל כאן

במובנים רבים אנחנו  .יראק ובשדות הקרב שבהם אנחנו נלחמיםנמצא בע אלא

לומדים מהסכסוכים שאנחנו מעורבים בהם ואנחנו מיישמים את מה שאנחנו לומדים 

  .למלחמה העתידית

 

 ניווכחאחור לכמה שנים  שקיףנאם אך נראה לי שאל העתיד עכשיו  צופיםאנחנו 

כ "כנהיה וג על דור של מלחמה נדל ,נקפוץ קדימהשאמרנו כש שעשינו טעות חמורה

  .סיכויהיה שום ייריבים שלנו לא למיומנים מבחינה טכנולוגים ש

 

מעורבים לימדו אותנו כמה לקחים לגבי האופי הנצחי של  בהם אנחנוהסכסוכים 

אופי הקונפליקט הגדרתו של ו  ,השינויים שקשורים למלחמה הדגשתף חר ;המלחמה

הקשורות  ,מלחמהל השות קבועהק מהתכונות דנו על חלעמ ,הטכנולוגיהעל ידי 

המימד את להבין את המקום שבו אתה נמצא ו חשוב. להיבטים אנושיים ותרבותיים

 הפעלתו שללשקול  איןמסבך את המשימה וכיצד  במה הוא ,הפוליטי של המלחמה

 .כוח צבאי מחוץ להקשר הפוליטי הזה

 -21ועד תחילת המאה ה 90' - בשנות הולקחיה ההיסטוריה  השתחררנו לכאורה מעול

הסכסוכים שאנחנו  לנוכחאינה תופסת  בעברהחשיבה שלנו כי בל חשוב מאוד לזכור א

 ציטוט קצר   להלן.  06.-ולעומת למשל דרום לבנון ב ,מעורבים בהם היום בעיראק

 .מה שחשבו אז משקף ו  ' 01ב שפורסמה בספטמבר "ל של ארה"מחוברת תו

כל לתקדים  חסרתי מנהיגי הצבא יאפשר מודעות המידע הנרחב הנמצא ביד"

מצבים ידידותיים הכרת והאויב ל עידע מדויק , ההיבטים של המבצעים העתידים

 ,שימוש טקטי בירי מדויק, יאפשרו התאמה מדויקת של היחידות לצורכי המשימה

ב "מערכות שו . תמרון מדויק בטווח רחב וארוך ותמיכה גמישה של הכוחות האלה

במרחב שדה הקרב  מתרחשעל הלמפקדים לדעת יותר מאשר בעבר  יאפשרו

למטרה והאפשרות למלא את המרחב מדויק כיוון  וכך ,באמצעות מודיעין בזמן אמת

  ".הצורך למלא את המרחב בחיילים ובנשק ו אתתייפח ;בכוחות ובנשק ישיר

 כי העל הנחה מוטעית ביסוד הססהתב שבעברזה מצביע בדיוק על השינוי בחשיבה 

 וסדרת ,הטכנולוגיה העבירה את המלחמה מתחום החוסר וודאות לתחום הוודאות

 .זה גרם לנו לבנות פגיעות בתוך הכוחות שלנו   .טעותאותה נבעו מ משנה- הנחות



קיזוז  על ידיבכוח אדם לות התייעל שיגלההסברה לפיה ניתן   על הפגיעות המבוססות 

 ואופן ל "ל מבחינת התוובלבלגם מה גרידע שנרכש עזרת הכוח אדם וכוח אש ב

  .על שדה הקרב העתידי החשיבה

 

 ,C4ICR, Intelligence, Surveillance, Target Acquisitionהיו לנו מונחים כמו

and Reconnaissance.  ISTAR,   מה זהISTAR   ?- מה פירוש הדבר? 

פטר לה ךצרישהדברים האלה הם בעצם שאריות מחשיבה מוטעית לגבי המלחמה 

 ךיש שליטה ובקרה וצרי .בשמו דברלקראו   ISTARו C4ICRבמקום לדבר על ו ,מהם

ת המתבצעמשימה טקטית  ,מעקבו ויש תצפית ,שליטה במשימהביותר  עסוקל

כ בתצפית ומעקב ואיסוף מידע "אבל מדובר בסה  ,ISTARי פלטפורמות "לפעמים ע

כמעט סכסוך חמוש מדובר בולמעשה סוג של משימה   הםשויש סיורים  ,והפצת מידע

 .על יכולות צבאיותתמיד 

השימוש במונחים  ;להבהיר מחדש את המונחים האלה ולהשתמש במונחים ברורים יש

מידע על המסך במקום ההבנה העמוקה יותר רק שצריך  תפיסההמחזק את רק האלה 

 .אחריםים משתתפולוטנט קולונל טומבלסון  ועליה דיבר

על כך חרטה ותסכול  ,עקהז ובצידה מסוימת סקפטיותיע אב ,כל מה ששמעתםלנוכח 

ועד הסכסוכים שאנחנו מעורבים  '90-השנות מעל המלחמה  באופן החשיבה ששגינו

 ,היכולות שלמשמעותי ר ופישב תורמות לנוהטכנולוגיות האלה אבל  .יוםכבהם 

 היכולות שלך כפלטפורמת השגחה ותצפית ויצירת מסדי ידע והאפשרות להפיץ את

 .יש הרבה מאוד אפשרויות .התמונות שראיתם

 .מתעצמים תנועה שלנוהיכולת ו הגמישות ,קודם כל  ?מהן ההשפעות המבצעיות

עכשיו   ?'איפה אתה ,אני כאן'עסק באחוז מהתקשורת  80 בעברש אתם זוכרים

לא גם רמה מאוד גבוהה של קלות תנועה וזריזות והתקשורת מאפשרת  מתאפשרת

יכולת גבוהה מאוד בכיוון הזה לשמר את  מקנהוצת הכוחות לדאוג לגבי תפו

 .התקשורת על אף המרחקים הגדולים

סוגי כל  שילובאפשר גם תמ כךובמודעות למצבים ידידותיים  הטכנולוגיות מסייעות גם

בעבר היית צריך לנקוט הרבה  .מאשר בעבר במהירות רבה יותריכולות  שילוב ,הנשק

לנו לעבוד  ותמאפשר הטכנולוגיותצ כפי שהוזכר פה "דו כדי למנוע מצבים של ,מאוד

 אפשר ,להבין טוב יותר את הארגונים הטרוריסטים ,עם מסדי נתונים ממוחשבים

הם בארגונים ולקבל דרגה ילמשוך מידע מודיעיני ולקשר אנשים בהתאם לתפקיד

  הארגון הזה וזה הרבה יותר קשה לעשות מבנההרבה יותר גבוהה של נראות לגבי 



 .כ מאשר בעבר"סד

 ,הטכנולוגיות האלה יכולות גם להגביל את חופש התנועה וחופש הפעולה של היריב

יכולת התצפית שלך  ,אם האויב צריך לעבור בין בניינים לעומק המרחק הקרב שלך

 .התנועה של האויב כושרתגביל את 

את קלות ביתר אוכלוסייה האזרחית אפשר למצוא באם יש לך שטח שבו האויב מעורב 

 .בשעת עוצר ,האויב שנע בשעות שאסור לנוע

אמצעים נגדיים אבל אותם אמצעים נגדיים מגבילים את היכולת נקיטת מאפשר  הדבר

 .ב"וכיוהטעיה  ,אוכלוסייה המקומיתמעורבות ב  ,יםוכרמים מדובר בגורמ  הטכנולוגית

ולכן  תהטכנולוגיהוא מעבר ליכולת ה זמלדעת הרבה יותר על האויב וחלק גדול  עלינו

 ,להגדיר את הבעיה מראש  ,נרל תומפסון דיבר עליו קודם'חשוב מאוד לאמץ מה שג

איזה מודיעין אנושי  ,מהן פעולות הייצוב שישפרו את התצפית והמעקב היטבלחשוב 

הרקע והדינמיקה  מהם, איך האוכלוסייה רואה אתכם ,יכול לשפר את המצב

 .וםשבטית במקהתרבותית וה  ,הפוליטית

 יווכוונות יומטרות וכןהטכנולוגיה  הישגלמעבר של האויב  ונחישותו ,יכולת הלחימהגם 

המצב באמצעות תצפית  ופיתוחמגע עם האויב  ליצירתיכולים לדעת עד  אותן איננו

  .משולבת ופיתוח מודיעין אנושי בקרב האוכלוסייה האזרחית

 ? ת האלה לעתידמהן ההשלכות של האפשרויות וההגבלות של הטכנולוגיו

יכולות הטכנולוגיה המופקים הודות לקודם כל עלינו להבטיח שהמידע הזה והמודיעין 

 .ארחיבלא  לכן  ,כךנדרש לנרל טומפסון 'ג ,הנכון בהקשר יםמיושמ ללוה

 ,מומחים אמיתיים שמבינים את האויבמ הפיק תועלתלאבל הדבר החשוב הוא היכולת 

 להתייחס, החשוב ביותרזה הדבר  .בקרבה פועלשהאויב את האוכלוסייה ים נשמבי

 .הנכון מה שמקבלים ממסד הנתונים בהקשרלמה שרואים במחשב ול

נרל פולק ואלוף משנה 'גובו נעזרנו ב ,שדה הקרב העתידיב עוסקנו לשחלק מהעבודה 

לא יתנו לנו  ,לפתח את המצב באמצעות פעולה יש,;פינקל ומה ששמענו לגבי העתיד

לאמן יחידות כדי לפתח   ,להשקיע עבודהנצטרך  ,דעות המצביתעל מגש את המו

ואנחנו  ,בו זמנית ,לדווח באופן סימולטני שיהיה עליהן מודיעין אנושי ותצפית ומעקב

לא נוכל לפתח כוחות שהכשירו אותם למחשבה שאפשר  .,נצטרך לפתח את המצב

המשיך לאותנו משום שהאויב יחייב  ,כוח אדם ונשק תמורת ידע ,להחליף כוח אש

 .יהיו פגיעים ינוכוחות ,היכולות האלה נקיים אתהיכולות האלה ואם לא  ולקיים את

אם המערכות האלה  .הרבה יותר מאשר בעבר ,לשלב מודיעין ומבצעים עוד עלינו

לא ננצל את  מעוצבות כדי לתת לנו מצב ידידותי או מצב אויב שאיננו משולב



 .הפוטנציאל המלא של הטכנולוגיה

תקשורת  כונןלתמונת מסך אלא ב היא לא להסתפק זאתחת הדרכים לעשות א

הם קצת  ,מתמדת עם צוות אנליסטים שחושבים קדימה משום שהם אינם בתוך הקרב

הם יכולים להחזיר את מסד הנתונים  ,הם יכולים לחשוב קדימה,  במפקדה .מאחור

ם הספציפיים שפועלים מבנה של האויב והאנשילבחון את   ,של פעולות קודמות באזור

באזור והם יכולים לשכלל את המודיעין ולתת התרעה מוקדמת משום שהם נמצאים 

 תוקף- רבזה יכול להיות ישום   בקשר ישיר עם הפלוגה או המחלקה שפועלת בחזית

אולי מרמת  ,לדחוף את הניתוח לרמה הנמוכה יותר ,א"ז,  של הטכנולוגיה הזאת

 .קההגדוד לפלוגה או אפילו למחל

חייב  .קציני מודיעין צריכים לעבוד יחד כל הזמן כדי להתאים את ההערכות שלהם

קורא כל מה שנכנס ואני מציע שקצין ש ,ברמת הגדוד ,להיות מישהו במפקדה

ובין מדובר ברמת החטיבה שבין  ,ישבו יחד ,ץ שלכם"ן או הקמב"הקמ  ,מבצעים

ל או "לתדרך את הרמטכ ,המידעאת כל ז תלסנ וכלוי כךהגדוד ו שמדובר ברמת

לגבי מה שהם מחשיבים כמידע החשוב ביותר  ,מהשטח כשתחזרולתדרך אתכם 

 .הצוות לגבי המצב תוכיצד המידע הזה שינה את הערכ

אנחנו חשבנו על זה  ,הקצינים האלה למיין את המידעצריכים  ,המידע הזה נכנס עודב

באמצעות  ,צריך לפתח הלאהמידע ש ,מיידית שמצריך פעולהמידע  :כשלוש קטגוריות

או הראש של  ,ניתוח מודיעין נוסף או באמצעות תצפית פיזית או התייעצות עם מקורות

מידע שימשיך לעזור לכם להתאים את ההערכה  היא תהשלישי קטגוריהוה ,המקורות

 .לאנשים המתאימים אותושלכם וצריכים למיין את המידע ולשלוח 

באופן קבוע ו שבי ,סרנים ,פים"שמ וודאל היאם דרך נוספת לשלב מודיעין ומבצעי

באזור הפעולה שלכם זה מה שאני חושב 'ושוטף בצוות עם איש מודיעין שיגיד לכם 

הזה יש סרן לואז ,' וככה זה קשור לבעיה הרחבה יותר של המתקוממים באזור הזה

יותר  זה נותן לי הקשר טוב ,אני מודה לך על העדכון הזה ,תודה רבה' ומרלהזדמנות 

יישארו ים אנאליסטהשצוות  כך  יובטחו 'כאן פספסת משהוו  ,אבל כאן אתה טועה

 להשתלבותהנכון וההקשר הנכון מיקוד הכל הזמן  ויהיפ הזה "מלבקדמת הידע וגם 

 .האזור המקומי שלו בתוך התמונה הגדולה

ך וצרי המפקד הוא קצין המודיעין ,ציין זאתולוטננט קולונל טומבלסון  ,הדבר הרביעי

יש פעולות כאשר המפקד במרכז ולא הצוות וצריך כוונה מפורשת בה לפתח תרבות ש

  .של המפקד והקשר ברור

המשימה  ,אם הכוונה של המפקד נכונה והיא רלוונטית למטרה שאתם רוצים להשיג



הרבה פעמים שומעים  .המרכזית צריכה להיות הבסיס לדיון עם המפקדים הזוטרים

בעצם הם צריכים לדבר אבל . על מה שעשו באותו יוםם שוחחיומ עדכונים מהקרב שם

מצליחים להשיג את המשימות המרכזיות האלה  באיזו מידה נושאים מהותיים ועל 

כיצד נמשיך  :לשאול את עצמםם עליהיום  מדי  ,לדבר על פיתוח הזדמנויות ךוצרי

לנצל את  נוכל מהן ההזדמנויות במצב שנוצר וכיצד ,לשמור על היוזמה נגד האויב

  .ההזדמנויות האלה

מה  ,לקבל סיכוניםנות נכו  ,כאשר המפקד במרכז בא מתרבות שיש בה יכולתמבצעים 

לקבל סיכונים כי אם נות נכושקראתי לכם בהתחלה  היה יוצר בתרבות שלנו חוסר 

צריך רק ואתה תפתח את התוכנית המושלמת  ,ך מידע מושלםבידאתה מאמין ש

אנחנו אומרים לפי הדוקטרינה עכשיו   ;ו את התוכנית שלך בדיוקשיבצע ךכדאוג לל

אנחנו  בהןלעודד קבלת סיכונים כדי להתמודד עם הסביבות  העכשווית שעלינו

 .קציני המודיעין הם המפקדים וכך ,פועלים

האויבים נגדם אנחנו  ,והנקודה החמישית היא שהמצבים בהם אנחנו נמצאים היום

 .זה קשור לפיקוד על המשימה ,ובקשר למה שנאמר קודם ,פועלים דורשים ביזור

קראו לזה מערכת לפיקוד   ,מבחינה סמנטית אל תקראו לזה מערכת לניהול קרב

להעביר את  ךוצרי ,משימותעל אפשר לפקד  ,משימות משום שלא ניתן לנהל קרבות

לקבל כל מה  שניתןהנחה  מתוךמשום שאם פועלים  ,לא למפקדה ,המידע לחזית

במלחמת נהוג צרו מחדש את סוג החשיבה שהיה ית ,יך לדעת ממסך המחשבשצר

  .העולם הראשונה

הם צריכים לקבל  , מפקדים יוכלו להחזיר אותו חלק של הערכה בחזיתהש וודאל עלינו

 ,לשלב את האינטואיציות והתחושות יוכלושברכבי הקרב שלהם בחזית כדי  אתז

 .מה שניתן לראות על המסך עם קותהמחלפים ומפקדי "הדיונים עם המ

  ניתוח מודיעיןנוספות ליכולות  שדרושות לנוא יההשלכה נוספת מבחינת הביזור 

לנהל את המשרד שלו  מסוגלאמר שהוא  שני ייני'צאף כי ו ,ברמות הנמוכות יותר

המידע  , במלחמה ,אני חושב שבקרב ,אני אישית לא מסוגלש מה, מהבלקברי שלו

לא  .פךיהללא  ,ות התקשורת מגבירים את הצורך בכוח אדםהנוסף הזה וטכנולוגי

שאתם מסתמכים על  פיכתוכלו להסתמך על מסך המחשב כדי להבין את המצב 

 מתרחשת  ,משום שהמלחמה מורכבת מדים כשלהבלקברי כדי לארגן את היום 

 .מדי רבים אינטראקציה בין  גורמים

לנצל היטב את  שעל מנת אלא דםכוח א הזאת אינה חוסכתשהטכנולוגיה  לא זו בלבד

  .וברמות נמוכות יותר נוספות יכולות ניתוח ,נוסף כוח אדםב יש צורךהטכנולוגיה 



כשמגיעים לרמת המחלקה אין  ,פירמידה הפוכהכזה המבנה המודיעין  לראות אתניתן 

לרמת הגדוד יש כמה וכן  תעלואם  ,אין שם מנתחי מודיעין ,שם אנליסטים בכלל

אחוז  80-אם אתם מאמינים ש ,מלמטהמגיע המודיעין שזמן להכיר בכך  זה ה ,הלאה

להפוך את  הואמה שצריך לעשות ש יתכן ,מהמודיעין השימושי הוא מודיעין אנושי

לדחוף למטה את מנתחי  ,היחסהפירמידה או לפחות לרבע אולי או לשנות את 

 .ביזור טוב יותר וכך יתקבל, המודיעין לרמות נמוכות יותר

היכולת לראות מצב  הוא  גם קשור לכוח הטכנולוגיהומאפשר ביזור ש ם נוסףגור

תפיסה משותפת  מתוךאם הם פועלים  .לעודד תקשורת אנכית בין מפקדים ,ידידותי

 ,מדברים זה עם זהשפים "מ הם ביחידה שמתפקדת היטב ולשמוע מה שרוצים לראות

 90 ה כצוות תקשורתיחידה שאינה יעילה בעבודת .מדברים זה עם זהשים "ממ

במקום בצורה פך יהלומרמות נמוכות לרמות גבוהות  יםמהתקשורת מגיע יםאחוז

ביותר של הטכנולוגיה הזאת קים מובההלרוחב הארגון וזה אחד ההיבטים  ,אנכית

 גםשהביזור הזה יאפשר עוד מה  ,אפשר את הקואורדינציה בין היחידותימשום ש

 .שלכם עם אותו אויב חמקמק מגע לפי התנאים יצירת ,קשר יצירת

מצבים בהם אנחנו דורשים הערכה אלה ש הואוהדבר האחרון שאני רוצה להגיד 

מחודשת מדי יום וחייבים לתקשר עם המפקדים ולדעת כל הזמן מה למדו מהמצב כדי 

 .להיות צעד אחד לפני האויב

ם ואני באחד מהמרכזים החשובים ביותר של התמרון בעול ,תמרוןל הזה מוקדשכנס ה

מה  ,פעולה נקיטת ,ביזור ,יוזמה ,חת סיכוניםירוצה להדגיש שאותה חשיבה על לק

 .במלחמות ההווה והעתידגם שריון נגד שריון פועל  שלבלחימה קונבנציונאלית  פועלש

לא יוכל להגיב בצורה ש כךכל הזמן איך אפשר להפתיע את האויב ם לחשוב עליכ

 ,בה ולהחזיקיוזמה להם כדי לתפוס  עושיםשואחרי שהוא מתרגל למה  ,אפקטיבית

ליצור  ךצריו ,צריך לחשוב על אמצעים חדשים לכן ,נגד -אמצעיהוא חושב כל הזמן על 

 .פעולה וכן הלאה ,יוזמה ,שרשרת חדשה של תצפיתכל הזמן 

בו רבים מקומות בבאויב   לפיה מכיםהתפיסה המבצעית את למדנו  '73-ו' 67-מ 

זו הייתה הפילוסופיה שלנו במשך שנים רבות ונראה לי  .זמהאת היו תופסיםוזמנית 

רבים שדות קרב ב  זאתאבל אנחנו צריכים לעשות  ,שהיא עדיין הפילוסופיה שלנו

שדות קרב ב ,קרב של התפיסההשדות ב ,שדות קרב פיזייםב בו זמניתמאוד 

 .שקשורים בשינויים פוליטיים וכן הלאה

אבל  ,ות הצבא והאוכלוסייה האזרחית גם כןקשרי האמון והלגיטימיות בין כוח 

 .אותם עקרונות תופסים



 

יש הגבלות אבל  ,הקשורות לטכנולוגיות האלהרבות מאוד יכולות  לרשותנו  ,בקיצור

באופי מאוד רבה באופי הסכסוך אבל יש גם המשכיות רבים שינויים  חלו, מאוד רבות

  .המלחמה


