
  סוףסוףסוףסוףמהמהמהמהמתחיל מתחיל מתחיל מתחיל מלחמה מלחמה מלחמה מלחמה תכנון תכנון תכנון תכנון 

  תמציתתמציתתמציתתמצית

  התכנוןהתכנוןהתכנוןהתכנון

  .הגדרת מצב הסיום המבוקשמהגדרת התכלית האסטרטגית נובעת , כאשר מתכננים קרב או מלחמה

ומכאן לחזור אחורנית  –" איך אנחנו יוצאים מזה"צריך להתחיל ב")  לימוד המשימה"בעבר היה נקרא (הניתוח 

  .השלמת המשימה תים ליכולהחיוני) יעדי ביניים(דרך סדרת מצבי ביניים 

חות ניתן להתחיל לתכנן את הפעלת הכו, אל מצב ההתחלה" הגעה"ו, לאחר הצבת יעדי הביניים בסולם יורד

  .שילוב ותאום שלהם כדי להתקרב אל השלמת המשימה הכוללת, והאמצעים אל כל יעד ביניים

והמשימה הכוללת , למשימה הבאה בהגדרת המטרה מציגה את התנאים שהקרב צריך ליצר..." על מנת"פסקת 

  .מגדירה את תנאי הסיום המאפשרים לדרג המדיני להשלים את השגת מטרות מלחמה

עליונות מיועדצ , לכיבוש, הכרעה מיועדת להכנעה, במלחמה כיום חלקו של קרב המגע הפך מהכרעה לעליונות

השתנה באופן מהותי תפקידו . ו בינלאומיכלכלי א, מדיני, לרוב על ידי דרג אזרחי, ליצירת תנאים לכפיית רצון

הם מהווים נקודות , מצבי סיום הם נקודתיים וזמניים, "סופיות"הוא אינו מכתיב תוצאות  –של בצבא הלוחם 

והלחימה צריכה לשרת את נקודות ההחלה , "אזרחיות"התחלה לפעולות חדשות ובמלחמה אלו לרוב פעולות 

  .האלה ולא את מצבי הסיום

סדר הפעולות ועוצמתן צריך להיקבע לפי , לכך צריך להתאים הרכב כוחות אחר, תורת לחימה שונהלכך צריך 

  . שהוא תחילתו של הסדר החדש.." מנת-על"ה

אינם יוצרים התחלות חדשות " עופרת יצוקה"ו" עמוד ענן"כמו מלחמת לבנון השנייה או " ענישה"מבצעי 

  .משמעותי..." תמנ-על"גיות בעלות רטואינם מקדמים מטרות אסט

הוא פרי הגדרה של קברניטי הדרג המדיני שאר הגדרת התכלית האסטרטגית עוסקת בדרכי ..."מנת-על"ה

רוח וחזון -צריכה להיות בעלת שאר.." מנת- על"והגדרת ה, והיא יכולה להתנות ולהתאים לנסיבות, הפעולה

  .מדיני וליבו של התכנון הצבאי

  ניהול הלחימהניהול הלחימהניהול הלחימהניהול הלחימה

כמעט בכל רמה משתלבים מאמצים על . רב זרועית ורב ארגונית, ממדית-הינה רבית הנוכחסביבת הלחימה 

השפעות ארגונים , מאמצי מידע ותודעה, )התקשוב(מבצעים בתחומי הסייבר , עם מבצעים מהאוויר, הקרקע

, מדיה, סיוע הומניטארי(שאינם מכוחותינו ארגונים מעורבים , )סיכול וכדומה, מודיעין(שהם חלק מהכוח שלנו 

  .והשפעות מקבלי ההחלטות והדרג האסטרטגי הנושק עד לרמה הטקטית, )זכויות אדם וכדומה

אבל נוכחותם היא , כל מצבועוצמת השילוב משתנים בכל סביבה וב, כולם או חלקם, רמות השילוב של אלה

ים בשלבי פעולה לעיתים הם מתערב" בינתיים הניחם בצד"לעתים הם אינם פעילים ואזי ניתן ל. עהובעובדה ק

אבל צריך לראותם כחלק בלתי נפרד וקבוע בהערכת , עית הלוחמניתצבממוקדמים או מאוחרים לפעולה ה

עוצמת מאמצי הלחימה משתנה בהתאם למעורבות והשפעת אלה  .בבניין הכוח ובבחירת דרכי הפעולה, המצב



ייחס לכך ולהשפיע על  הגורמים ותכנית הפעולה שלנו צריכה להת, וזו משתנה מעת לעת, הנוטלים בה חלק

  .מסויםהרלוונטיים בהתאם לעוצמתם היחסית באירוע 

תהייה זו טעות לבנות מאמץ עיקרי ומאמץ משני המבוססים על הפעלת כוחותינו  ובתנאי סביבת הלחימה הז

, ותרולמעשה אינם מתקיימים י, המאמץ העיקרי והמאמץ המשני משתנים בין מצבים שונים - ואמצעינו לבדם 

והכוונה זורמת של אמצעים ופעולות מול יעדים בהתאם למצב , נוצרת פעולה רשתית של וויסות מאמצים

  .לכוחות ולאמצעים הזמינים וליכולת להשיג את יעדי הביניים, המתפתח

, במלחמות העבר. בסביבת הלחימה הנוכחית ניהול הלחימה חייב להיות גמיש ברמה שלא ידענו כמוה קודם

ראה מלחמת העולם  –וצמה ואורך הנשימה הלוגיסטי יצרו יחסי כוחות שהביאו להכרעת מלחמות ריכוז הע

  .מלחמת יום הכיפורים ואחרות, וייטנאם, ראה מלחמת קוריאה, השנייה בכל החזיתות

, בהעלמת המטרות, האויב שלמד את לקחי המלחמות האלה מתמודד עם צבאות רבי עוצמה וכבדי משקל

המשוואה , בגרירת הצבא הסדיר למקומות בהם עוצמתו מכה באוויר או באוכלוסיה, וזרבארגון שקוף ומב

) שעשויה להידרש בתנאים מסוימים(וכדי לגבור על יריב חמקן העוצמה הכבדה . הישנה אינה מתקיימת עוד

  .ג"ק 5דומה לניסיון להרוג זבוב עם פטיש 

ארגוני טרור אינם יכולים , ממדיות-כיווניות ור-רב, רוחב ועומק, מלחמה בסביבה הנוכחית מחייבת ביזור

, מבוקרת, לתו לנהל לחימה מאורגנתביסטי היא במגוררטחולשת הארגון ה, של עוצמה ללהתמודד עם מגוון גדו

, לחטוף, הוא יודע לרצוח, ות נמוכותבעוצמ, דתיתהוא יודע לפעול נקו, לרכז מאמצים ולתמרון מול כוחות

ם שמדינה תוקפני הנעזר במשאבי, זריז, כוח צבאי גמישהוא לא יכול להתמודד עם , מקרוב ומרחוק לפוצץ

  .רב של מאמצים מתואמים ל במספרעווהפ, יכולה לתת

במרחבי , בעומקים שונים, מכיוונים רבים, את עוצמתו של הצבא הסדור צריך לכוון להרבה פעולות מקבילות

לצייד אותם ליכולות , לבנות ולארגן את הכוחות, ולכך צריך לנסח תורת לחימה מתאימה, ממדיים-פעולה רב

ירארכיה הארגונית לשבור את הה, לשילוב ולתאם עם מגוון שלם של כוחות ואמצעים, לתוקפנות, ישותמגה

  .פוסקת-רצופה ובלתי, גמישה רארכיה רשתית ללחימהיהממוסדת לה

הוא נותן סיוע לדרג המדיני , הצבא הזה צריך להבין כי בלחימתו הוא משרת מטרות נעלות יורת ממטרותיו שלו

  .צחון הוא גמר הלחימה הצבאית הוא אינו המטרהיהנ, הוא אינו העיקר

        התמרוןהתמרוןהתמרוןהתמרון

מצעים אשמקורם בכוחות וב  1הוא שילוב התנועה והאשהתמרון ,  מה מורכבת כמתואר למעלהיבסביבת לח

שבשילוב אמצעים כה מורכבים מערכת , כמובן. אחודם תחת פיקוד עליון וה, אחודהשונים ואשר מטרתם 

הפיקוד והשליטה המקובלת במערך הטקטי אינה ישימה ויש ליצור מערכת פיקוד ושליטה רחבה אחרת 

יוון ובתזמון הפעולה ובה בעת מבטיחה את חופש הפעולה בכ, המבטיחה את השליטה הכוללת בעוצמה

  . והיוזמה של כל כוח או אמצעי בפני עצמו

תואמת , הם נגזרת של תפיסה אחרת, המבנה והארגון נוכחיים אינם תומכים בלחימה בסביבה כזו באופן מטיבי

  .לרמה מסוימת וכל שדרוג סובל מיסודות ישנים שאינם מתאימים מעבר, לתקופה אחרת שעברו שדרוג
                                                           

1
יריב או אויב והיא כוללת אמצעים קטלניים ושאינם קטלניים  אש לצורך הדיון הינה כל השפעה מרחוק על 

  .בעוצמות שונות



רשתות התקשוב למיניהן ולרמותיהן צריכות לתת מענה , המפקדות השולטות צריכות להיות במבנה מותאם

  .ההפעלה צריכה להיות מבוזרת ובאחריות כוחות המשנה, לצרכי מפקדות כאלה לצרכי תכנון ושליטה

כל עוד הוא פועל , האמצעי אין חשיבות מאיזה ממד הוא נובע ומה מהות, הוא רב ממדי) ההפעלה(התמרון 

ליטה מהרבה ממדים עם הרבה שנערך בתאום ובהוא חלק מכלל התמרון ו –למטרה אחודה ותחת פיקוד אחוד 

  .אמצעים

ניתוק הבלעדיות , העברת הלחימה למגרשו של היריב מקבלת משמעות, התמרון מקבל משמעות אחרת

מעמיק , מרחב הלחימה מתרחב, ידי והמכריע שלנולצמידות לקרקע מכניס תחומים חדשים כתחומי העניין המי

כוחות שלאט היו עד עתה חלק , כוחות חדשים משתתפים בלחימה, ומכניס ממדים חדשים למאזן העוצמה

, צריך תפיסה אחרת –והכוחות הללו אינם בהכרח כפופים לנו באותה מידה שאנו רגילים אליה , כ שלנו"מהסד

בניהול קרב , ממדיים-בתנועה דרך מרחבים תלת, התמרון הוא בהרכב הכוח, פתוחה ונבונה יותר, שונה, רחבה

בתקיפת יכולת , יעילה במקום על מאזן כוחות עוצמהבדגש על , לא ללא תלות ברציפות בשטח, ליניארי-לא

  .הפיקוד והשליטה של היריב יותר מאשר השמדת כוחותיו, התפקוד

            



  התכנוןהתכנוןהתכנוןהתכנון

הגדרה  ותאור המצב והתנאים בהם . תוח מצב הסיום הנדרש בההשלמת משימה באופן מוצלח מתחילה בני

נוכל לכוון את מאמצינו ביתר יעילות ונגביר את הם המצפן בעזרתו , אנחנו  רוצים להיות בסיום המשימה

  .סיכויינו לממש את מטרותינו

טב יריב שעושה כמיבמשימה נמצא ובנוסף לכל הגורמים המשתתפים יחד איתנו , כמובן שאנחנו לא לבד

, פתרון קסמיםאין בהגדרות חכמות או לשבש את יכולותינו להשלים את משימתנו ולכן , יכולתו למנוע מאיתנו

  .רות את סיכויינו להשיג את מטרותינושפאבל החשיבה הזו והדרכים המתפתחות ממנה מ

אנחנו מתכננים את פעולותינו מקו , לאחר קבלת המשימה והגדרת מטרה, בדרך התכנון המבצעי המקובלת

זה עבד . קדימה ורומסים בדרך כל גורם מתנגד" לוחצים"או " דוחפים"אנחנו , "הסופיים"גע אל היעדים המ

על הקרקע במאמץ מרוכז להשיג עליונות ושליטה על אויב  יחסית כאשר כוחות קונבנציונליים התגוששוטוב 

, חוכמה הייתה משולבת מעט מאד. זו הייתה התגוששות ליניארית של עוצמות . דומה הפועל באותם מרחבים

  .ההתגוששות התמקדה בברוטאליות ישירה, או תחבולה, גיאומטרית, הייתה חוכמה ארגונית

הפועלים מחוץ ) של הגורמים הישנים או שינוי בחשיבותם והשפעותיהם היחסיות(הופעת גורמים חדשים 

חבי פעולה מרללחימה הצטרפו . שונים מהותית, תנאים חדשים תיוצר, למסגרות הקונבנציונליות המקובלות

שהשפעתם על היכולת להשיג את  שאינם מתגוששים והם מחוץ למוטת הפעלת הכוח הקונבנציונליוכוחות 

  .אף לגרום להכרעהבטווח הזמן המתמשך סיכול ועשויה , שיבוש, נעה בין הפרעההמשימה 

הם חיצוניים , יש כוחות משתלבים בלחימה שאינם בטבלת סדר הכוחות שלנו –מכאן נובעת המסקנה הראשונה 

צריך  גם כאשר הם אינם תחת פיקודנו . פחות הם חשובים ומכריעים לאוביות שאנחנו מפעילים למערכות הקר

המשלבות ומסנכרנות בין אלה הנוטלות ) ובקרה(לשלב אותם במערכות התכנון שלנו ולבנות מערכות שליטה 

נטפל בגשר "או " יהיה בסדר"חלק בלחימה בשלבים או במצבים מסוימים ולא להותיר אותם בחוץ בסגנון 

  ".אליוכאשר נגיע 

לה את חליפת " לתפור"כל עוצמה שיש לה השפעה על השלמת המשימה צריכה להלקח בחשבון וצריך 

, לממש כדי להבטיח שהעוצמה הזו פועלת לטובתנו) צריכים(השליטה או הבקרה שאנחנו יכולים , ההכוונה

  .לנו םסכלים את הנזקים שהיא עלולה לגרושאנו מסייעים לה בפעולתה או שאנחנו מונעים או מ

כוחות שאנו שולטים בהם , המשימהי הכוחות המשפיעים על השגת הצעד הראשון בתכנון הוא לימוד ומיפו

במגמה , בעיתוי, בעוצמה מגוון גדול ישוכאלה  –ו השליטה שלנ ואלה שמחוץ למוטת, )ת עשינו תמידוזא(

   .וכיוצא באלו

במצבים שונים אנחנו יכולים להעריך את ) להשגת המשימה(ערכם היחסי  הערכתהכוחות השונים ומיפוי לאחר 

מאחר ובשונה מהכוחות ? מדוע חשוב להקדים ולמפות את הכוחות האלה. המשימהדרכי הפעולה להשגת 

ות הנוספים אינה תחת שליטתנו הופעת ופעולת הכוח, הקונבנציונליים המוקצים לרשותנו ברמות כפיפות שונות

חלקם פועל במרחבים מחוץ למרחב הלחימה שלנו , מיצוי הישגיהחלקם פועל לאחר סיום הלחימה ל, יתהבלעד

את עוצמת  להבין, אנחנו חייבים להיות מודעים לקיומם. ממדיים-ולעתים אף במרחבים וירטואליים רב

לנטרל או לסכל כאלה , להפעיל כוחות כאלה לטובתנו כדי שבתכנון פעולותינו נוכל, השפעתם על מבצעינו



ולכן בעת קביעת התכלית האסטרטגית  אנחנו צריכים לכלול אותם , הפוגעים ביכולותינו או גורעים מהישגינו

  .ואת השפעותיהם בשיקולינו

ורה צורה ברבהיא חייבת להבהיר , הגדרת התכלית האסטרטגית היא הפותחת ומכוונת את כלל תהליך התכנון

אנחנו מתכוונים לעשות על שהפעולות     כלכלכלכלתום במה המצב בו אנחנו רוצים להיות ) ככל שניתן(וחד משמעית 

, ואת הפעולות הנוספותמרחב הלחימה ואלו כוללות את ההתגוששות הפיזית ב, מנת להשיג את המשימה

האוכלוסייה אינה מעורבת   -לדוגמה . במרחבים ובממדים אחרים שיש להם השפעה על השגת המשימה

, מידע תעמולתי וכדומה, משבר הומניטארי, נפגעים, נזק אגבי –היא מייצרת ש" תוצרי הלוואי"בלחימה ו

, ית ציפיותיהומהעבר השני דעת הקהל הפנימ, ובצידה מעורבות גופים בינלאומיים מדינתיים ושאינם מדינתיים

צריכים   ואףכאלה שאנחנו יכולים  –על אלה יש גורמים אחרים המשפיעים עליהם , ה ודאגותיהאכזבותי

כוח צבאי אינה מסתיימת בגמר פעולותיו המשימה של , נטרל את האיומיםללהפעיל כדי להשלים את המשימה ו

  .המשך ללחימהכנוצר הזה  ההישגהנוכחית ת הלחימה ובסביב, אלא בהשגת יעדיו

ומצטיירת מפת התניות , מפת לחימה וירטואלית העוטפת את מפת הלחימה הקרקעית לאחר ניתוח כזה מצטיירת

שאינם  –הכוחות האלה ,  שימות הביניים והמשימה הכלליתואילוצים של השפעות ומצבים חיוניים להשלמת מ

רת דינאמיקה נוצ. מופיעים או עלולים להופיע מהרבה כיוונים ובעוצמות שונות בזמנים שונים –כבולים לקרקע 

עליונות ובסופו , ןלניהול קרב שמאפשרת ומחייבת לנצל ולהפעיל את הכוחות הוירטואליים האלה להשגת יתרו

או  היכולת להשפיע עליהם תהיא רק תוציא מידנו א, התעלמות מהם לא תמנע את הופעתם, של דבר שליטה

  .לנצל אותם

לנקודות החלטה לגבי  כיםפוהמוקדים ה, ההתפתחות לבחינתהמפה החדשה מציגה מוקדים שהם נקודות בקרה 

  .המשך הפעולה

 "לימוד המשימה" -ניתוח משימה לצרכי תכנון  - 1 איור



  :זו עשויה להראות כךכמפת ניתוח 

  

  

  

  

  

  

  

 

מצב (מקו המגע " נע"התכנון כעת ו, והמלחמה ותניתן להתחיל בתכנון הקר, לאחר שערכנו מיפוי כזה

מהר מאד ו, כאשר הוא נותן מענה לאילוצים ולהתניות כפי שנותחו, אל יעדי הביניים בזה אחר זה) ההתחלה

  :נה שתי מסקנות בולטותתבררת

ים ניתן להפעיל עוצמות מול אילוץ מסו, בעוצמה מרבית כל העת, שאין צורך בהפעלת כל המאמצים האחת  

נוצרות . ובמקביל או בדרוג להפעיל מאמצים אחרים מול אילוצים אחרים, מסוימות למשך זמן ובמקום נבחרים

  .יות מגוונות לבנין הכוח ולהפעלתואפשרו

ייבת החזקת מתפתחים מחלסכל איומים הצורך יחד עם הסיכוי לנצל הזדמנויות או , האחרת שחוסר הוודאות

   ."ון גבוהנבמי"עתודות יעילות זמינות 

תוחמים תא הזמן כדי שאפשר יהיה ו ים וכוחות למשימה מוגדרתעמצמידים אמצ, תכניתהכאשר פורטים את 

נוצרת מפת הישג הרצוי מחד ולווסת השקעת מאמצים על מנת לאפשר פעולות במקביל או בדרוג ליצור את ה

הוא שהמאחד אותם כל כוח מורכב מגורמים שונים ". עוצבות יסוד"כוחות ומשימות שונה מזו המבוססת על 

  . ותאבל אין בהכרח זהות במבני הכוח, ממשק משותף המאפשר להם לפעול במשולב

בפועל  "צמהוע תוצר"אלא על בסיס על בסיס תאימויות פיזיות  םינבנ הכוחות והשילוב שלהם אינם

לעיתים נדרשת אש מנגד , ולעיתים כוח רכוב, לעיתים נדרש כוח רגלי.  והרלוונטיות שלה למשימה כנגד היריב

ם למשימה ולאילוצי ובמשימות מורכבות נדרשים כל הכוחות האלה בשילוב מתאי, ולעתים כוחות פשיטה

שעבוד "על כיפיות פיקודית לטובת " ויתרנו"ואם , לכל אלה נדרשות גם עוצמות סיוע ותמיכה, הדרך להשגתה

בהפעלה מרחוק או בכל תצורה , נמצא שאנחנו יכולים לקבל את העוצמות האלה כתמיכה מרחבית" ימהשמל

  .מיותרתבירוקרטית  –את עוצמתם מבלי להניסן למערכת הירארכית יעילה אחרת המנצלת 

 השפעות ואילוצים לצרכי תכנון וניהול קרב, התניות, מיפוי קשרים -  2 איור



המענה המקובל של עוצבות , יים והתאמות תוך כדי לחימהוניבנה תכנית כזו שידרשו מעט מאד שי, תכנון טוב

, קטן, כבד ואינו יעיל כנגד יריב חמקן, יסוד המכילות הכול ויכולות להתארגן מחדש לכל משימה הוא יקר

  .וקודמותיה 20-מאה ההפועל מחוץ למסגרת הצבאית הסדורה של ה

זריזות בקבלת , של גמישות ארגונית, המענה המתאים טוב יותר לתקופתנו הוא של ריבוי צוותי קרב ייעודיים

הרבה עתודות במגוונים שונים בסמיכות , החלטות וארגון סביב מינימום משפיק של כוחות בקו המגע והרבה

  .ותזמון לתגבר הצלחות ולסכל כישלונות עוצמה

  

  

לנטר את  שתאפשר, עוצמהוזו תכנית בפני , כדי להפעיל זאת בהצלחה צריך מערכת שליטה ובקרה מותאמת

ואזי להעריך מה צריך לעשות , כיוון ומקום, עוצמההאילוצים ולבחון מבעוד מועד איזה אילוץ מתפתח באיזו 

  . כדי להתגבר עליו

השליטה והבקרה הם עבודתו , על כוחותיו כבעברהמפקד פוקד  –תכנית השליטה והבקרה אינה תכנית הפיקוד 

  ).בדיעבד(להתמקד בעומד להתפתח הרבה יותר מאשר בדיווחי מצב  ךצרי והמטה, של המטה

ך לאחור בתחילת לצורך תכנית השליטה צריך למפות את אותם האילוצים שאיתרנו בעת ההערכה בתהלי

שרתת את תכנית השליטה כך תהייה לנו התראה ימנים מעידים ולבנות תכנית איסוף המלתת בהם ס, התכנון

  .ואם נהיה ממש טובים גם אפשרות חיזוי לכמה צעדים קדימה, מוקדמת על התפתחויות עתידיות

ניהול מידע ועיבוד מידע דיגיטליות ניתן בקלות יחסית לבנות מערכות שליטה ובקרה , כאשר יש מערכות איסוף

והפרדה בין מערכת הפיקוד , ועבודת המטה ארגון שונה של המטה ,מפקדותמבנה הבזה מחייב שינוי , כאלה

  .על כך נדון במקום אחר ובזמן אחר. של מפקדותשל מפקדים לבין מערכו תבקרה ושליטה 

 ארגון ללחימה לא ליניארית בתנועה מתמדת -  2 איור



  :הצגנו למעלההסכמה שפי שליטה ובקרה ל, מערכת פיקודפריסת לדוגמה נציג 

  

        ניהול הלחימהניהול הלחימהניהול הלחימהניהול הלחימה

כיבוש והשמדה , צבא היה מתכתש עם צבא יריב, רב מלחמות היו מוכרעות על ידי ניצחון צבאי עד לפני זמן לא

בסיום הפעולות הצבאיות נקראו הפוליטיקאים לממש את תוצאות , היו המושגים שקבעו את תוצאות המלחמה

  .תנאי כניעה היו מושג מקובל, המלחמה

של ההשפעות , של הארגונים שאינם מדינה, צבורעלית כוחו של ה, כיום כל אלה אינם רלוונטיים יותר

הגלובליות הכלכליות והמדיניות שקמו בעקבות מהפיכת המידע הפחיתו בחשיבות הניצחון הצבאי בקביעת 

מרכז הכובד במלחמה עבר בדגש רב גדול הרבה יותר מבעבר מאמצעי הלחימה אל המוחות . תוצאות המלחמה

לשליטה , מוקדי העוצמה במלחמות בעבר פינו את מקומם לדעת קהל ההרס וההשמדה שאפיינו את, הפוליטיים

חלקו של המאמץ הצבאי בהשגת . להשפעה גלובלית של ארגונים בינלאומיים וארגונים שאינם מדינות, במידע

 40 -ירד לכ, אחוזים לדרג הפוליטי המממש הישגים 20 -אחוז והותיר כ 80 -מטרות המלחמה שהיה בעבר כ

ליצור את התנאים כדי שהדרג הפוליטי יוכל להמשיך בלחימה לא כיום חייב הוא  ההכרעבטיח אחוז ובמקום לה

   .השלמת ההישגלקטלנית 

 בקרנה ושליטה, פריסת מפקדות לפיקוד -  3 איור

 שינוי ניהול המלחמה -  4 איור



  

מתנאי הפעולה של הדרג הפוליטי בדרך אל השגת התכלית יום ת הינה כי פעולות הלחימה נגזרות כהמשמעו

פעולות . צמתו אלא לסיוע להמשך המערכהצבא אינו צריך לפעול למימוש עו, ובמילים אחרות, האסטרטגית

דרכים , והישגים נדרשים אינם מיצוי הכוח אלא הפעלה נבונה של עוצמה הפותחת דרכים להשלמת המשימה

  . שהצבא לא יצעד בהם

שהלחימה המוכוונת לתכלית האסטרטגית צריכה לשלב באמצעיה את הכלים היוצרים את התנאים , זה אומר

אחוזי  60 -ותם אמצעים המשפיעים על הגורמים החדשים הלוקחים חלק מרכזי בוזה אומר כל א, להשגתה

ל חלקו אב, הצבא נותר מרכיב חשוב וחיוני מאין כמוהו, מאחר ומלחמה היא כפיית רצון. הלחימה הלא קטלנית

  ).מרכזי/ עיקרי (כוח מסייע מכריע לכוח מ, מלאכה השתנה ותפקידו קבל תפניתב

   .להשגת מטרותיהמתחילתה של מלחמה ועד  מאריך את התקופהזה השינוי ה

מ ולחצים ווירטואליים אורכים זמן רב עד שתוצאותיהם מורגשות "מו, כיבוש והשמדה נעשים באבחת חרב

  .אפור לגווניילבן הופכים - צבעי השחור, משתנה" כפיית הרצון"גם מידת , רצון של כפיית ברמה

לא חוזרים למצעד ניצחון , משימתו אינה מסתיימת בסיום פעולות הלחימה, היערךהסתגל וכך צריך צבא לל

, וחידוש הלחימה  כאמצעי לחץ, יומםחייבת להמשך עד ס התמיכה הפיזית במאמצים הפוליטיים, בעיר הבירה

, לכל אלה צריך להתכונן מראש" זבנג וגמרנו"אין , וא חלק בלתי נפרד מכל מערכה צבאיאו כהגנה על הישג ה

  . ן והכשרהואימ, מבנה וארגון, באמצעות תורת לחימה

וים המסורתיים , יבשה, בין אויר ממדית- רב –בשדה הקרב  ממדית-רבתורת הלחימה חייבת להכיר בשילוביות ה

מרחבי דעת , ב החללמרח, מרחב התקשוב והסייבר, מרחב התודעה, עם משתתפים חדשים כמו מרחב המידע

. שונים) השפעה(ומידת עוצמה , לכל אלה זמן תגובה שונה –מדינות , ארגונים, אוכלוסיות –הקהלים השונים 

  .עקיף או משתמע, במגע ישיר, כל אחד בכיוונו ובזמנו, תכנית הלחימה צריכה לתת מענה לכל אלה

את הפרדת  וכחלק מההישג הנדרש  כמטרה להציבלחימה כנגד ארגוני טרור בקרב אוכלוסייה צריכה  –למשל 

  .לתכנן את פעולות הלחימה שיסייעו בכךו הטרוריסטים מהאוכלוסייה

כל אלה עשויים להראות כניצחון צבאי  –גרימת סבל הומניטארי או דתי לאוכלוסייה , הרג המוני, הרס מסיבי 

וכך גם כלפי דעת הקהל , ג המסיים גדולה מהתועלת שהם מביאים לכוח הצבאיאבל תרומתם לאי השגת ההיש

  .הבינלאומית והמדיה ומסריה

שליטה וניהול , מערכות תפעול –מתפתח במהירות הממד הממוחשב הלחימה ובעיקר ניהול הלחימה בצד 

, מארב, התקפה והגנה –יש בו את כל צורות הקרב המוכרות , זהו שדה קרב שלם בפני עצמו, מופעלות מחשבים

מופעלים בצד ואלה , שיבוש ושיתוק וכיוצא באלה, הונאה והטעיה, סיור ומהלומה אלקטרונית, יטהשופ

התובנה  תיווצרבכל הרמות מהרמה הטקטית ועד לרמה האסטרטגית כאשר ו, ובתאום עם שדה הקרב הקטלני

המערכות והתקשורות המאפשרות להפעיל את האמצעים האלה  תווצרנה, הזה במשמעותו של מרחב הלחימה

  .וריכוז מאמץ, וחיש כאן חסכון בכ, מרחוק בשילוב עם מאמצים קטלניים או בפני עצמם

ומאחר והאמצעים שאינם קטלניים , הלחימה במרחב הזה חייבת להשתלב בלחימה מהאוויר מהים ומהיבשה 

 מכוונתולעתים המכרעת , פעתם התורמתוהש, אינם חייבים להימצא פיזית בקו האש או יחד עם הדרג המסתער



אחדות המטרה ואחדות במסגרת 

 

שונות לכל משמעויות והשפעות 

גמישות תכנונית וארגונית 

  :קריים במקביליפועלים שלושה ממדים ע

 –האוכלוסייה בקרבה הוא פועל 

וח הקרקעי ולתמיכה בו וגם הפעלה של אש 

  .עוצמהלעיתים בסיוע ולעתים כלחימה העומדת בפני 

, שליטה, פיקוד, איסוף, קבלת החלטות

  .דעת קהל וכדומה, תודעה

בקרב טקטי ברמה הגדודית דגש רב יותר ניתן 

ילוביות גדלה הולכת ככל שגדלה 

עשוי להיווצר מצב בן הממדים 

ו "ראה המערכה של נאט(יה והממד הקרקע כמעט ואינו מופעל 

במסגרת , הפועלת כמו כל מערכת אחרת, ממדית-מתחייבת מערכת רב

משמעויות והשפעות  שיבכל לחימה פועלים כל הכוחות אבל בכל רמת לחימה ובכל דרג הירארכי 

גמישות תכנונית וארגונית , ליטה וציוותי הכוחות הנדרשיםמרכיב ומכאן נגזרות גם דרך ההפעלה והש

פועלים שלושה ממדים ע. הם התנאים ההכרחיים לתפעול כזה) 

האוכלוסייה בקרבה הוא פועל ו אויבה –מותאם לפני השטח ולתנאי סביבת הלחימה  –הפיזי הקרקעי 

  .וכוחות מסייעים ותומכים) אש ותנועה(כוחות עיקריים  

וח הקרקעי ולתמיכה בו וגם הפעלה של אש משלב אמצעים מסייעים ללחימת הכ –הפיזי מהאוויר 

לעיתים בסיוע ולעתים כלחימה העומדת בפני , מהאוויר למטרות רלוונטיות במרחב הלחימה

קבלת החלטות(הינו הפעלת אמצעים כנגד מערכות של היריב  –

תודעה, תיים כנגד מערכות מידעוהפעלת אמצעים התקפיים והגנ

בקרב טקטי ברמה הגדודית דגש רב יותר ניתן , הללו משתנה בהתאם לנסיבות הממדיםמידת מעורבותם של 

ילוביות גדלה הולכת ככל שגדלה שהו, של המרכיבים האחרים קטן יחסיתלמרכיב הפיזי הקרקעי וחלקן 

עשוי להיווצר מצב בן הממדים ברמה אסטרטגית . וטלים בו חלקמורכבות הלחימה ועולה רמת הכוחות שנ

יה והממד הקרקע כמעט ואינו מופעל יאלי והאווירי נושאים בעיקר העש

 שדה קרב רב ממדי משולב-  5 איור

מתחייבת מערכת רב, אותם יעדיםל

  . הפיקוד

בכל לחימה פועלים כל הכוחות אבל בכל רמת לחימה ובכל דרג הירארכי 

מרכיב ומכאן נגזרות גם דרך ההפעלה והש

) במגבלות השליטה(

הפיזי הקרקעי  הממד

 פועליםבקרב הפיזי 

הפיזי מהאוויר  הממד

מהאוויר למטרות רלוונטיות במרחב הלחימה

–הווירטואלי  הממד

והפעלת אמצעים התקפיים והגנ, )וכדומה ניווט

מידת מעורבותם של 

למרכיב הפיזי הקרקעי וחלקן 

מורכבות הלחימה ועולה רמת הכוחות שנ

אלי והאווירי נושאים בעיקר העשוהווירט

  ).ביוגוסלביה



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מנת להשיג הישג מיטבי הם צריכים להיות -ועל, בכל סביבת ומצב לחימה כל הכוחות האלה פועלים ופעילים

  .מתואמים ומוכוונים לסינרגיה משלב התכנון ועד לסיום המבצעים

נדרשת כפופה לצורכי ההירארכיה ה, לא מתקיימת כאן ההירארכיה המקובלת כיום הכפופה לסמכויות פיקודיות

שונים  לכיווניםויש סמכויות אחרות הזורמות , )בסמכות תפעולית –פיקוד הינו אחד ממרכיבי המידע (, המידע

מכוונת מקורות לצרכנים ואינה , קובעת שותפים למידע, המערכת הפיקודית קובעת כיווני זרימה, בהתאם לצורך

מהימנות , מקור המידע חשוב רק לצורך איכות –לי ד יכול לקבל מידע מהמטה הכל"מג. מגבילה הירארכיה

  .ועדכניות והוא אינו חשוב לצרכי סמכות פיקודית

  .התכנון והבקרה, השליטה, נוצרת הירארכיה חדשה סביבה מתנהלת מערכת הפיקוד 

 יחסיות מעורבות -ממדית  -שילוביות בלחימה רב -  6 איור

 פיקוד ושליטה בהירארכית מידע -  7 איור



  התמרוןהתמרוןהתמרוןהתמרון

יחס לשם השגת עמדת יתרון ב 3משולבת באש 2תנועת כוחות: "מוגדר כהמילונים הקיימים תמרון במושגי 

מטוסים , תנועה למיקום ספינות" -היא מוגדרת כב "ובצבא ארה). 356' עמ, 1998ל "המילון למונחי צה(לאויב 

  .)222' עמ  JP1-02( "או כוחות קרקעיים ליצירת יתרון על אויב

קיימות משמעויות אחרות לתמרון כתנועה בפני (בלחימה לתמרון יום -בחיי היוםההתייחסות המקובלת , בפועל

  .הנערך על פני השטח או באיגוף ימי או אנכי 4ינה תנועה ואשה) טיס או שיט, של כלי רכב צמהע

כלומר , התמרון הינו משולב 5.ממדית מקנה משמעות נרחבות הרבה יותר לתמרון- ראיית הלחימה כלחימה רב

למגע עם האויב לצורך ) כוח מאויש או חימוש מכל סוג שהוא(עה הבאת אמצעי הלחימה משמש, התנועה

או במרחב ווירטואלי תודעתי או , מהאוויר או מהים, על הקרקע, ערך ככל ממדמטרה מוגדרת עשויה להי

  . תובנתי

במבט מבצעי צבאי התנועה עצמה , למיקום משתנה של גוף פיזי במקום ובזמןמתייחסת  6הגדרת התנועה כיום

ארגוניות או  תהתנועה היא פעולה טכנית למטרו, יוצרת תוצאה או השיג והוא מטרתה ומהותההיא פעולה ה

אינו ) שונים במקום ובזמן יצירת תוצאה או הישג(הדגש של התנועה  ממדים-בלחימה בסביבה רבת. מבצעיות

ואם אנחנו יוצרים מוקדי עוצמה , אלא מורחב לכל שינוי במקום ובזמן של מוקד עוצמה, לממד הפיזימוגבל 

מבצעים אנחנו  –התנועה בתמרון  פיזיים ווירטואליים אנחנו ממשים את מרכיב םחדשים בשילוב של גורמי

  .תמרון

יכול להיות שוני בכל . ההופך זאת לתמרון הוא אחדות המטרה ואחדות הפיקוד במשימה לשמה הוא נערךהדבר 

  .היא אחודה –במרחב ובכוחות אבל המטרה המסיימת , בזמן -  הפעולהתחום אחר של 

על  נוספותשהיא ערך יסוד בתמרון מקבלת משמעויות ערכיות  –ו של היריב העברת הלחימה למגרש

מגרשו של האויב כולל את מחשבותיהם והחלטותיהם של מקבלי ההחלטות , המשמעויות הפיזיות המקובלות

ופגיעה באלה , חברתיות ומדיניות, שלטוניות, את יכולותיו הכלליות, את מערכות הפיקוד והשליטה שלו, שלו

  ).תנועה ואש במשמעויותיהם השונות(בכל רמה והדרך לשם היא בתמרון  –ת מטרות הלחימה משרתת א

בעוד שעוצמתו , בלחימה מול ארגונים שאינם מדינה הפועלים במרחבים אורבאניים הדבר בולט במיוחד

הרי שעוצמתו במרחב הווירטואלי שקולה או אף עולה , הצבאית של היריב אינה עומדת למבחן מול צבא סדיר

  . יםוההתמודדות נערכת במרחבים אחר, על זו של הצבא הסדיר

                                                           
2
המילון ..."(אוויריים או ימיים, קבוצת חיילים על נשקם וציודם או קבוצת אמצעי לחימה יבשתיים"כוח הינה   

  ).250' עמ, 1998ל "למונחי צה
3
מילון ה..."(או משגרים באמצעות משגר, ידמטילים מן האוויר או ב, רייהיתחמושת שיורים מכלי "אש הינה  

 ).55' עמ, 1998ל "למונחי צה
4
- ובו, שבה חלק מן הכוח נע קדימה, הנמצא המגע עם האויב, שיטתית של גוף תוקף תנועה"תנועה ואש הינה  

משלימים זה את  )התנועה והאש(שני רכיבי לחימה יסודיים אלו . זמנית חלק האחר של הכוח מחפה עליו באש
 .655' עמ, 1998, ל"המילון למונחי צה" (וכלולים במושג תמרון, כמחוללי העוצמה הקרבית זה

ל נדרשת רק התאמה של מושג האש במילון המונחים משהו "למעשה אם נשתמש בהגדרת המונחים של צה.  5

 ".לגרום לה נזק או שיבוש, אמצעי המשוגר מרחוק על מטרה על מנת להשמידה"בדומה להגדרה הבאה 

6
  .654' עמ, 1998ל "המילון למונחי צה..."שינוי מקום של גיסות או של מטענים ביבשה באוויר ובים" –תנועה  



צורך כך צריך לתכנן ולהפעיל ל, לחימה צריך להביא להישג במימד הווירטואלי העוקבבמנת לממש הישג -על

הפעיל את הסיוע והתמיכה הווירטואלית כחלק ל, את מאמץ הלחימה בתאימות ליעדי הלחימה הווירטואלית

  . מהתכנית הכללית

הווירטואלית מבוזרות בין סמכויות  כאשר מערכות הלחימה, נעוץ בהירארכיה ובארגון הקייםכיום הקושי 

הארגון הנוכחי מהווה בלם ליכולות השלמת משימות , שאינן משולבות במאמץ הלוחם, חלקן אזרחיות, שונות

  .בכוח צבאיבסביבת לחימה מודרנית 

לכלול בתמרון את כל , צריך להתחיל בשינוי מתוכו, שכיום נתקל בקשיים למימוש משימות העל שלו, צבא

מנת -המשימה בשלמותה ולתבוע מהדרג האזרחי להתאים מבנים וארגון עללראות את , הכוחות הנדרשים לו

יכולות שנלקחו ממנו , היכולת להשלים משימות אתלאפשר לצבא לחזור ליכולותיו הקודמות לרכוש מחדש 

  .כאשר השתנתה סביבת הלחימה ולא נערכו ההתאמות הדרושות בתורת הלחימה


