
        בעידן המידע בעידן המידע בעידן המידע בעידן המידע     שליטהשליטהשליטהשליטהוווופיקוד פיקוד פיקוד פיקוד     - - - - מפקד ומטה  מפקד ומטה  מפקד ומטה  מפקד ומטה  

        סופיסופיסופיסופי- - - - פתיח לדיון בנושא איןפתיח לדיון בנושא איןפתיח לדיון בנושא איןפתיח לדיון בנושא אין

        ))))1998199819981998, , , , לללל""""המילון למונחי צההמילון למונחי צההמילון למונחי צההמילון למונחי צה((((הגדרות הגדרות הגדרות הגדרות 

סמכות המוקנית כחוק לממלא תפקיד צבאי כלפי גוף צבאי וכלפי פקודים להשתמש במשאבים זמינים שימוש  – פיקוד
  )616 'עמ(  אפקטיבי

. ארגון ותאום של פעולות כוחותיו ופיקוח עליהן, מימוש סמכות המפקד באמצעות תהליך הכולל הכוונה – שליטה
השליטה אינה פיקוד . על מקומם ועל צעדיהם הבאים, בידיעה בכל עת על מצבם, בין השאר, השליטה על הכוחות ניכרת

 .)616' עמ(. מלא אלא חלק ממנו

  

  הנחות יסודהנחות יסודהנחות יסודהנחות יסוד

 .על ידי מפקד המפעיל את כוחותיו באמצעות מפקדי משנה במערכת הירארכיתמבצעים צבאיים מנוהלים 

תחת שהמקנות לה יכולות שליטה על כלל הכוחות והמערכות ) הפצה, עיבוד, איסוף(למפקדה יש יכולות ניהול מידע 
מערכות לחימה ובין ) כפוף וממונה(והיא מהווה צומת חיוני בניהול המבצעים בין רמות הפיקוד ההירארכיות  הפיקוד

  . הנוטלות חלק בלחימה מבלי תלות למקומם ולשיוכן ההירארכי) מסייע ותומך לחימה, לוחם(

לבקר , ממדית וערוכה לנהל מידע-המפקדה פועלת במערכת רשתית רב, בעוד המפקד פוקד על המבצעים בציר ההירארכי
  .פעילויות ולשלוט בביצוען

, כאשר  מתקיימת התנגשות בין שני כוחות. יר מרכזי בפעולת והפעלת כוח צבאיהפך להיות צ, בכל סוגיו וצורותיו, מידע
אלא שישנם מצבים רבים בהם פגיעה פיזית אינה נחוצה או , פגיעה פיזית –ההכרעה האולטימטיבית נעשית בהשמדה 

  . ואזי המידע וניצולו הם הגורם המכריע את הלחימה, אינה אפשרית

, גופי האש והתמרון למיניהם והמערכות המסייעות להם ומאפשרות את לחימתם לצורכי ההשמדה הפיזית קיימים
לצרכי ניהול המידע והשימוש בו קיימות מערכות מידע , ובמצבים בהם ההשמדה הפיזית אינה נדרשת או אפשרית

  .להשלימו ולהעמידו לרשות המשתמשים הסופיים, מגוונות ומטות ומפקדות האמורות להשיגו

  משמעויותמשמעויותמשמעויותמשמעויות

ונוצרו במרחב הלחימה צרכים המאפשרים , נוספו למפקדה יכולות, שתפקיד המפקדה לתמוך במפקד לא השתנה בעוד
מפקדה הממלאת את כל יכולותיה הופכת לאמצעי  ,ואף דורשים הרחבת תפקידי המפקדה מעבר להגדרות הקודמות

 .מכפיל כוחול )ה ישירהאו השפע" תמיכה במבצעים"וניהול מידע ברמת , "שכנים"הפעלת אמצעים ( לחימה

ומערכת שליטה , המפקד וחבורת הפיקוד הצמודה אליו שלהפעלה משולבת ומתואמת של מערכת פיקוד הירארכית 
עשויה להביא וניצול יעיל יותר , ובקרה המופעלת על ידי המפקדה ברציפות וכחלק ממשימות המוטלות על ידי המפקד

 . ודו של המפקד בניהול הלחימה והגברת יעילות תפק, של כלל יכולות הכוחות

, מצריך התאמות ארגוניות ותהליכי עבודה שיאפשרו מיצוי היכולות) שליטה, פיקוד(מימוש ההבחנה בין שתי המטלות 
, פעולת ניהול המידע חורגת מתחומי גבולות גזרת האחריות היחידתית, למשל .כאשר כל ארגון מותאם למטלות ולתפקיד

ובה בעת הם חלק הכרחי ובלתי נפרד מהשלמת משימות הפיקוד , הרשאות ופורומים עניינייםוגבולות אלו מוגדרות כ
  .התחומות בגבולות גזרה ואחריות וכן הלאה

להקדים את האירועים או אפילו לתארם כדי כל עוד המידע הנצבר לרשות מפקד לצורכי תכנון וניהול קרב לא היה מספיק 
את  –הם שהכתיבוונשענה המערכת הניהולית הצבאית על מפקדים , ותו ותזמונואיכ, ף המידעמבחינת היק בזמן אמיתי

פי  יכולות - על גבול איכותי עליוןזה מציב מראש . מקצועיותם ותחזיותיהם, על בסיס ניסיונם הפעולות שיש לנקוט
  .משנה את היחסים בין שלושת אלה, עידן המידע .המפקד המסוים

ביצוע פעולה עולה בהרבה על היכולת של אדם תכנון או ף ואיכות המידע הזמין לצורך יוצר מצבים בהם היק, ן המידעעיד
רמת הרזולוציה עולה בכל תמונת מצב או , והמידע יותר מדויק ומפורט, וכאשר יש יותר מידע, להכיל אותו) מפקד(יחיד 

ר מלאה ששרתו אותנו לפני שהיו שכדי למצות ואתן צריך למצוא דרכים טובות יות, פיסת מידע ונוצרות יכולות חדשות
  . בידינו היכולות האלה



 לפתח, הרבה יותר בחירות בין אפשרויות לערוךהמידע הזמין מאפשר , יש שינוי ערכי, אבל מעבר לשינוי הכמותי הזה
למצוא דרכים לקראת היום וודאי שאנחנו חייבים , ואם נניח שהתפתחות עידן המידע היא רק בתחילתה .דרכי פעולה

  .העברמערכות העתיד ולא להתקע בשיפור 

  :פותחו שני קווי פתרונותבעבר כדי לפצות על המגבלות 

" מצביאים"הגדרתם כידי  - על מפקדים מאחריותל"  מתן הקלות"המתמקד ב -   מתחום יחסי האנוש והארגוןהאחד 
, )"מרווח טעות מוכרת"והגדלת  הנמכת ציפיות( ותודא-פיתוח רעיון האי, )שעבוד הביצועים ליכולותיהם האישיות(

צמצום , )ביזור מקצועי מפחית באחריות הכוללת( גמישות בהטלת אחריות, בבחינת הישג כגורם קביל שילוב המזל
  ידי  מדרגיות והירארכיה התוחמים לכל מפקד תחום מוגבל תחת אחריותו וכיוצא באלה פתרונות -האחריות על

, את התהליך בנתיב המבטיח מינימום טעויות יםתעלהמפיתוח תהליכי קבלת החלטות  - ל והמחשב מתחום הניהו –השני 
מוטת השליטה , פיקודי צר והירארכי/ בנתיב מקצועי  מחשבתהליך במדרג ובומאפשר לבחון ולהציג אלטרנטיבות 

בין ליניאריים שלושה דרגים הירארכיים בכלל -בדרך, )למטה ולמעלה(זרימת המידע אנכית . ןת ברוחבומוגבלט "ועמ
שר כל אחד מממש את פקודות והנחיות הדרג מעליו ומוציא אכ ,זה אחר זה, כשרשרת עוקבתהפועל  ,המפקד והמבצע

  .תוך הפעלת הכפופים לו פיקודית, אותם לפועל

  

  .גם כיוון הבקרה והדיווח הוא ליניארי והירארכי. אותו כיוון זרימה ואותם נהלים, אותם אפיקיםבזרימת המידע מתועלת 

  .עבודת המטהושליטה ה, ת הפיקודומתקיימת חפיפה בין הארגון הפיזי של הכוחות לבין מערכ

  להתפתחות תפקודית להתפתחות תפקודית להתפתחות תפקודית להתפתחות תפקודית     """"אנרגיהאנרגיהאנרגיהאנרגיה    """"מידע הוא מאגרמידע הוא מאגרמידע הוא מאגרמידע הוא מאגר

  .שחיקה ותגבור, עיכובוגם דחיפה וקידום , נותרעיונוצרים " אדם פוגש מידע" בה  בכל נקודת חיכוך

או , למידת הזמן שהמשתמש במידע זקוק לו כדי ליצור את התובנות שהוא מעוניין בהן" בנקודות החיכוך" המידע נעצר
  ". צינורות במערכת"משליך את המידע להוא ש

ניהול ל פיזי- היררכיההצמדה של ארגון , בין מקורות וצרכנים" חופשית"מידע  תמערכות המידע מאפשרות זרימ כאשר
  . של יתרונותחיבור כחיבור של מגבלות ולא נראית מידע 

  "שליטה"ו " פיקוד"בין  היחסיות והיחסים

מפקדים כופים שליטה על  1. רגוןמלמעלה למטה בא: כפועלים באותו כיוון" שליטה"ו" פיקוד" מציגהמבט המסורתי 
  .זהו כיוון ותהליך ליניאריים –מפקדיהם " תחת פיקוד"פקודים הם , פקודיהם

. והשולט בידע שולט בכוח, התובנה שידע הוא כוחסמכות ועל בוססת בין היתר על מ, המערכת הצבאית המקובלת
   .או כתוצר ושליטה בהפצתובעיבודו כמשמעות , ידי  שליטה באגירת הידע- השליטה בידע מושגת על

  . הירארכיהכמידע ושימוש במידע באמצעות הגבלות " כוחה"שומרת על המערכת הצבאית ההירארכית 

  . גרום לשיטפון במערכת ההירארכית ועלולה להביא לאבדן שליטההעלולה ל, ת סכרי המידעצפריהחשש הינו מפני 

                                                           
1
, הוראות, מתן פקודות:כגון, ידי  פעולות- הפעלת סמכות המפקד על כוחות שהוכפפו לו לשם מילוי המשימה על. 1: פיקוד ושליטה 

כל דרג בשרשרת הפיקוד : ובעבודת מטה בדרג העוצבה ומעלה תהליך זה ניכר במבנה של שרשרות פיקוד מדרגיות. תיאום ובקרה
מתקנים ונהלים דרושים כדי לאסוף מידע , קשר, ציוד, בתהליך זה מפעיל המפקד כוח אדם. מסוגל וגם אמו לתפקד ברמתו בלבד

 .497' עמ, 1998ל "חי צההמילון למונ –כינוי לעבודת המפקד ומטהו . 2.  לתכנן את שיש לעשות ולפקח על ביצוע המבצעים, ולנתחו

 סמכותיות
 פקודה

 שליטה

 סכמת מערכות היררכיות -  1 איור



עלול להפגע ואיתו עלולה לחול ירידה משמעותית  ,שהוא עיקרון יסוד בניהול מבצעים צבאיים ,"אחדות הפיקוד"עקרון 
אבל גם לשמור , ועדה לאפשר הפעלה מבוקרת ומנוהלתנהמערכת ההירארכית . באפקטיביות הפעלת הכוח וריכוז המאמץ

  .ולעתים המפגש בין שני אלה גורם להפחתה בביצועים, על עצמה

  פוטנציאל ואיוםפוטנציאל ואיוםפוטנציאל ואיוםפוטנציאל ואיום    ––––יהול מידע יהול מידע יהול מידע יהול מידע המערכת הממוכנת לנהמערכת הממוכנת לנהמערכת הממוכנת לנהמערכת הממוכנת לנ

גדול נעשה מאמץ וגם מפקדי הצבא מכירים בפוטנציאל העצום של מערכות המידע הממוכנות המשולבות בארגון הצבאי 
  . ההיררכית מתמיד לשלב את היכולות במערכתו

הן המשיכו , ותלתגבור יכולות קיימבעיקר ו, בצעדים קטנים התפתחות מערכות המידע החלהכמו בכל פיתוח טכנולוגי 
ועדיין מנגנוני המערכות הותיקות ניסו בכל כוחן לשמור על , והתפתחו לכלל מערכות טכנולוגיות העומדות בפני עצמן

  .את המידע לפעול במסגרת המערכת הקיימת" אנסו"בכירותן ו

והתהליכים הוא שעידן המידע יצר יכולות חדשות בהן המערכת הנוכחית והאילוץ לפעול במסגרות הארגוניות , אלא
  .מעצור ומגבלה ליכולת ולצורך לפרוץ קדימה אל מרחבי ידע וניצול ידע חדשים

        2222פיקוד ושליטהפיקוד ושליטהפיקוד ושליטהפיקוד ושליטה    - - - - תורה בסיסית תורה בסיסית תורה בסיסית תורה בסיסית     ––––ערעור מוסכמות ערעור מוסכמות ערעור מוסכמות ערעור מוסכמות 

מצטבר על בסיס ניסיון  יםיסודות התפיסה מוגדר. ל כתורה בסיסית"ל מוגדרת תפיסת הפיקוד והשליטה של צה"בעקד הנ
  . בהפעלה בתרגילים ובמיוחד במלחמות ,רב שנים בדיונים תורתיים

 מתנהל, תקופה בה אנחנו מצוייםבבעוד ש, היא שהוא מבט לאחורשל התבססות על ניסיון מצטבר החולשה היסודית 
  .מהפך אדיר בכל הנוגע לעידן המידע שהוא לב ליבה של כל תפיסת פיקוד ושליטה

הדגש ( ....האדםהאדםהאדםהאדם, ם בראש ובראשונה מן הגורם האנושיהפיקוד והשליטה מושפעי" פתיחת העקד הינה במשפטים הבאים 
מצעי להתגבר על מגבלות מוטת השליטה האנושית לאפשר למפקד לבצע אש כולה ניתן להבין כ"את תורת הפו)...במקור

   3". את תפקידו באופן יעיל

במלחמות טרום עידן המידע הצבא והלחימה נבנו על בסיס  :יוצרת מגבלה מובניתאלה כבעידן המידע הנחת יסודות 
היו ציר המרכזי בו ) למעלה ולמטה(השתלבותם בהירארכיה והשפעתם בה , יכולותיהם האישיות, אישיותם, מפקדים

  . נקבעו והופעלו תורות לחימה ומשימות לחימה

, לצורך זה הוא בעל הסמכות היחיד, עלהלהפ הסמכותהוא , התכנון והיישום לדרכיההבנה והתובנה  מנחההמפקד הינו 
  .החוכמה כלללבדו אינו הוא אך 

  ": מוטת השליטה"פיסקת  באמצעותהעקד מסביר את התפיסה 

ואשר , אנושי -כל קיבולתה אינו ניתן להרחבה מן הממוצע הכלל-אשר סך, יכולות קבועה- מוטת השליטה היא מסגרת" 
שנועד להתגבר , יסוד מוכר וידוע- מנגנון). גם עקרונותיו המבניים של הצבאו(ש "ממנה נובעים ונגזרים כל עקרונות הפו

המפקדים , פי  רוב באמצעות מפקדי משנה- פיקוד הנעשה על, כלמור, הוא המדרגיות הצבאית, על מגבלת מוטת השליטה
   4."ותיםהפיקוד הוא על חיילים או צו ושב, בעצמתם על מפקדי משנה בדרג נמוך יותר עד לדרג הנמוך ביותר

היא אינה , של מפקד ההיררכיה הסמכותית אינהאינהאינהאינהמוטת השליטה , כאשר מערכת ניהול המידע מותאמת, בעידן המידע
מידע הינו ו, שליטה הינה שימוש במידע, "מבודדת"או אצל סמכות מקצועית , היא אינה מצויה במקום אחד, ליניארית

  . ענייני/ ומותאם לצרכים בביזור משימתי , ולתובנה הופך לידע, והוא מועשר, תוצר קבוצתי

  המטההמטההמטההמטה

שיעודה לסייע למפקד לפקד על כוחותיו ולשלוט , חבר קצינים המאורגנים במסגרת יחידה"מטה בהגדרותיו הנוכחיות 
  . לא יכולה להיות הגדרת צורך מבצעי נמוכה מזו 5".כדי למלא את משימותיו, עליהם ביעילות

                                                           
2
         2006עקד תורה בסיסית אוקטובר  - ד "תוה –    על בסיס הגדרות  

3
 9' עמ -  2006אוקטובר , פיקוד ושליטה) 01-תת-6ל "מטכ(, לית"תורה בסיסית מטכ 
4
 .9' עמ, עקד פיקוד ושליטה 
5
 313' עמ, 1998, ל"המילון למונחי צה 



בעזרת מידע וניהול מידע , את הידעלהעשיר ומיועדת ליצור עבודת מטה , מדגרה של מידעהוא מאגר ומטה בעידן המידע 
הוא מלווה את ניהול הלחימה , הוא מעבד תכניות שתהיינה ישימות למימוש, מכין ומציג למפקד דרכי פעולההמטה 

    .עוצמההוא מרכז בקצרה  –הוא מקשר ומתאם עם מפקדות ברמות שונות , במידע מצטבר ומשמעויותיו

אבל כבר במגע , מתחיל ברמה הראשונית הנמוכה" המקצועי"הרי שהמידע  –הנוכחי אם נשליך ממבנה המטה והמפקדות 
כבר רמת רמת המכלול במפקדה היא , משמעי לכל מיני צרכים וצרכנים- להיות רב הופךהראשון שלו עם תא במפקדה הוא 

  . משימתית –משולבת  ידע

פיקוד מוכוון משימה ושאר , שילוביות, שיתופי פעולה ,ואשר תוצריו הם התחמושת שלו ,מטה הבנוי לעידן המידע
והמטות והמפקדות הינן היחידה המפעילה , ח"מידע כיום הינו אמל. ישימות –תפיסות המשרתות את תורות הלחימה 

  . אותו

  הידעהידעהידעהידע

 מתהליכיהם רק חלק , רג הפיקודבקנאות אחר ההירארכיה הליניארית של מד יםש שכיום עוקב"הפו שתהליכימכאן 
. והיחסיות בין מטה ומפקד צריכים להשתנות מהותית, ש של עבודת המטה"הפו. עידן המידעש ב"תהליכי הפוש של "הפו

מכין הוא  התוצר שלהם, הוא מייצר הבנה ותובנות. יםהירארכי םואינ יםענייני- יםמשימתי-יםרשתי םה ט"תהליכי העמ
  . והוא הופך אותן ליישומים ועוקב אחר ההתפתחויות, פעלתןעם משמעויות לה, לבחירהלמפקד אפשרויות 

 –הירארכית ביצוען  פוקד על, שוקל ומקבל את החלטותיו המבצעיות, המפקד מפעיל את המטה לפיתוח וייצור התובנות
 –ומבקר את המימוש בעבודה רשתית את התכנית מש מהמטה מ, ועוקב ומכוון את הביצוע, ליניארית למפקדי המשנה

ניצול הצלחות ואתור הצרכים להתגברות על , התאמות, ממליץ על שינויים, ח"הוא ההופך מידע לאמל . ליניארית-לא
  . בעיות

        המשוב המשוב המשוב המשוב 

והוא יוצר  –המלווה או אף מקדים את תהליך הביצוע , המשוב, זהו ההיזון החוזר, בעידן המידע משתנה תפקיד הבקרה
  .היזון חוזר ולקיים בקרה, הוא דואג לקלוט משוב, ניתנתונים לנקודות החלטה לשליטה בהתפתחות התוכלמפקד 

כשירות , היו דיווחי מצב, היו קווי ונקודות דיווח בתמרון במרחב, בעידו טרום עידן המידע המשוב התבסס על דיווח
  .ודומיהם מהרמה הכפופה אל הרמה הממונה

מהרבה מקורות והמון , הוא מופיע בצורות שונות, חלקו אוטומטי, חלקו יזום, בכל הכיוונים המידע זורם , בעידן המידע
ניהול ועיבוד מידע יעילה ומותאמת לצרכי , נדרשת מערכת איסוף, ואת התובנות, כדי ליצור ממנו את הידע הנדרש. פרטים

פקדת פיקוד למפקדה הכללית או למפקדות אין דין מ. אין דין מפקדת גדוד או חטיבה למפקדת אוגדה או גיס. המשתמש
  . זרועיות

והמנגנון , אחרת יהיה מגדל בבל של שפות תוכנה ותקשורת, המערכות הממוכנות חייבות להיות בעלות מרקם אחיד
  .להוציא את הנדרש לצורך המשתמש הקונקרטי היא מערכת המשוב

        המפקדותהמפקדותהמפקדותהמפקדות

  ".אחריות"ו " סמכות"על הגדרות והן מבוססות , מפקדות הן הגוף המבצע לפיקוד ולשליטה

והן , לניהול מידע נדרשות הגדרות אחרות. יש הבדל בין אחריות וסמכות פיקודית לבין אחריות וסמכות בניהול מידע
ההיקף רב , קצב זרימת המידע מהיר יותר, הדינמיקה גדולה יותר, הרבה יותר גמישות וסתגלניות מאשר אלה ההירארכיות

ולשלב אחר כך בין שתי , אפקטיבית וממוקדת לצרכי המפקד והמשימה יש צורך להפריד תחילה ולצורך פעולה, יותר
שליטה והפעלת , בקרה, לתכנון –מפקדה ו, לפיקוד על המבצעים ולניהולם –מפקד וחבורת פיקוד  -מתכונות פעולה 

  .מאמצים ואמצעים כחלק מהתכנית המבצעית של המפקד

המידע הוא גולמי , אגן ניקוז המידע גדל בסדרי גודל, אדריכלות שונה של מבנה מטות ומפקדות יםמחייבתהליכים שונים 
בהפעלה נכונה זה מקנה חופש רב יותר , בחלקם זמניים ובסדרי עדיפויות משתנים, ויש לסנן ולעבד אותו לצרכים מוגדרים

ההחלטות ולניהול  משמעותית לקבלתו הקועמשהופכת להיות הרבה יותר , למפקד וניתוקו מעבודת המטה השוטפת
  . הקרב

ליכולות המקובצות של קציני מטה ומפקדים , משימהלשילוב יכולות והפעלתן באמצעות זה מעביר את מרכז הכובד 
  . לאהוא  –יחדיו במקום למצביאותו של המפקד שלעתים הוא כזה ולרוב 



הרמה המערכתית שאף פעם לא , נוגעות זו בזו הרמות האסטרטגיות והטקטיות, נוצר שיטוח של המערכת ההירארכית
  .אין בה צורך ככזו בהירארכיה בעידן המידע, הייתה ברורה לחלוטין היא רמה מחשבתית ולא תפעולית

שתי , קדימה ולמטה" מסתכל"הוא , המפקד מתמקד בפקודיו ובכוחותיו, זהה למצב היום, הירארכית פיקודפיקודפיקודפיקודנוצרת מערכת 
עקרון פיקוד מוכוון , אסור לו להתערב בהחלטות פקודיו, ור כי למרות שיש בידו מידע רבהוא חייב לזכ, רמות למטה

וזו , עד שתי רמות למעלה –להבין היטב את כוונת מפקדיו גם מפקד צריך . משימה לא השתנה בעקבות עודף המידע
  .ללא התערבות בניהול הקרב, שתי רמות למטה, אחריותם של המפקדים הממונים להבהיר היטב את כוונותיהם

בשלושה מימדים " מסתכל"המטה , בוודאי ברמת האוגדה ומעלה, היא רוחבית ורשתית, משתנה כולה עבודת המטהעבודת המטהעבודת המטהעבודת המטהאבל 
  . למעלה לממונותלרוחב לשכנות ו, קדימה לכפופות –מרחבים / 

   .כי ההירארכיה אינה אותה הירארכיה –שכנות וממונות משתנה , גם ההגדרה והתפקוד של כפופותבעבודת המטה 

  ))))פיקוד ושליטהפיקוד ושליטהפיקוד ושליטהפיקוד ושליטה((((המפקדות וההפעלה המפקדות וההפעלה המפקדות וההפעלה המפקדות וההפעלה 

אוויר , לוגיסטיקה, אש, מודיעין, מכלולי מבצעים. כי כך זרם המידע בעבר –המפקדות ההירארכיות בנויות בחתך מקצועי 
  .וכיוצא באלו, מסוקים, הספקה, חימוש, הנדסה –ה ובתוכם חלוקה עוד יותר הירארכית וכדומ

היוצר תמונות מצב משופרות עיתיות , ובתוכו בונה מכלול עיבוד מידע, המטה מתארגן לפעול במסגרת רשתות משימתיות
  . התוכנית והצפי להמשך, ועתידיות לפי ההתפתחויות בפועל

ובתוכה גם , לצורך יצירת ידע ותובנות מתפתחים, לצורך כך מפעיל המטה מערכת היזון חוזר ומשוב מכל מקורות המידע
  . משימת בקרת ההתפתחות התכנית 

  

אחוז של המידע  100מאחר ואין צורך בכל מפקדה לייצר  ,עבודה במתכונת הזו מאפשרת גם לצמצם את המפקדות
, וגם להעלות את אפקטיביות תוצריהן, לפי צרכי הטיפול במידע ובקבלת ההחלטות" מכווץ"והארגון הפנימי  , הנדרש

ואינה כובלת את המפקד , השפעה אישיתלולנוכחות בקדמת שדה הקרב , משחררת את המפקד לפיקוד הירארכיהיא 
  .למפקדה או את  המטה לנוכחות המפקד

  מידעמידעמידעמידע    - - - -     """"כפופותכפופותכפופותכפופות""""

, במידע הכפיפות מיוצגת כלוח תפוצה והרשאות". המכופפת"כפיפויות עשויות לכלול יותר משמעויות מאשר הסמכות 
  . פי  המצב והצורך- וזה גמיש ומשתנה על

או , מקור מידעיש ל. שימוש הםלכפיפות כדי לעשות ב יםזקוק םמידע ואמצעים אינ כי, פי  הצורך- היא זורמת ומשתנה על
הוא מתחדש כאשר הוא הופך לידע או לתובנה וצרכניו והשימושים בו יכולים להיות שונים מאשר היה במקור , מקורות

מינות ושאר תופעות לחוסר ז, מידע לקפאון או קבעוןהיא מודל בטוח " מכופפת"הכפפת המידע לסמכות . וכן הלאה
  . שראינו כמותן לאין ספור בכל מלחמותינו
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  מידעמידעמידעמידע    - - - -  """"שכנותשכנותשכנותשכנות""""

הן מסייעות לנו . אלא בעוצמת הקשר ביננו לבינן, )קרוב=שכן(שכנות בעידן המידע אינן נמדדות בקרבתן הפיזית אלינו 
, היא מידת שיתוף הפעולההשכנות , בהפעלת אמצעים על בסיס משימתי, בהקצאת מקורות, ואנחנו מסייעים להן במידע

כאשר רמת שיתוף , )מפקד אחד למשימה משותפת" (אחדות הפיקוד"יב להפעיל את ייח" משולב"שכשאר יגיע לרמת 
  .במשך ובהיקף, הפעולה פוחתת השיתוף הוא מוגבל בעוצמה

  מידעמידעמידעמידע    - - - -  """"ממונותממונותממונותממונות""""

, ברמה הטקטית, ירצה או לאואם , הדרג האסטרטגי מעורב, ממונות משתתפות רבות בלחימת הכפופותמפקדות 
, ותממשלי, אם פעולת דרג טקטי תחייב פעולות עוקבות. אלא בתוצאה, האסטרטגי אינו נמדד יותר במרחק או בהיקף

מכאן נובע שהדרג הטקטי חייב להיות מודע לכוונות הדרג . הם פועלים יחדיו, מתקנות וכדומה של דרג אסטרטגי
ולעתים קרובות יש ניגוד , והדרג האסטרטגי חייב להבהיר את כוונותיו לדרג הטקטי, אותו" לסבך"מנת לא - האסטרטגי על

  .וזה אל תמיד אותו הדבר" שלו"כל אחד רוצה לפעול כמיטב הבנתו לאינטרסים  .אינטרסים בבחירת דרכי הפעולה

ף כל מיני דרגי תוך מעק תישירות לרמה הטקטית ישירו, המצויים בצמצום, הממונות גם מפעילות אמצעיםהמפקדות 
אבל הוא לא , הבולט במרחב הזה הוא חיל האוויר –ל "בצה .היררכיה שאין להם תרומה ישירה והכרחית לפעולה עצמה

וכיוון ההתפתחות של הפעלת אש מדוייקת למטרות נבחרות מוליך גם הוא , המודיעין גם הוא ריכוזי והירארכי, לבדו
  .לריכוזיות

, "שימוש עצמי"מים יש פירורים טכנולוגיים לחלכוחות הלו, מאד ריכוזי והירארכי ,מאד טכנולוגי, יוצא מכך צבא
מבנה המערכת ותהליכיה אינם תומכים , מנוצלות רק בחלקן, היכולות הפוטנציאליות הנובעות מעבודה רשתית ומרחבית

  .בביזורן

ובנינו את , השתעבדנו לטכנולוגיות, יםמיושנ "כלים"כי נותרנו עם , יש פוטנציאל עצום שאינו מנוצל –בשורה התחתונה 
  .מערכותיו לשימוש בטכנולוגיות במקום לבנות את הטכנולוגיות לבניית מערכות חדשות

  בין ידיעה להבנהבין ידיעה להבנהבין ידיעה להבנהבין ידיעה להבנה

  . אך בלוחמת היבשה עצם הידיעה אינה מספקת, בעידן המידע רבים יודעים הרבה". להבין"ו" לדעת"יש הבדל בין 

לכן חשיבות המפקד ונוכחות , נערכת בין אנשים, ביבשה, ממוכנות מאחר ולחימה על הפער הזה לא תכסה שום מערכת
כך - אין שום גורם אחר המשפיע כל, חיונית ממדרגה ראשונה, ותיוותר כנראה לעד, האישית הישירה בשדה הקרב נותרה

  . על הביצוע

האנושי ואת המשוב וההיתוך צריך לשלב בו את הגורם , מנת להבין את המתרחש על סמך מידע ממערכות מידע- על
  .והאיזון האנושי

ממדי של מידע התבסס על מערכות - ולכן המערכת כולה הינה שילוב של ציר אנכי פיקודי ומרחב רב, את זה עושה המטה
  .ממוכנות

, ההירארכי, החיוני והמכריע הוא ציר הפיקוד, הציר הקריטי, הערך המוסף המלא של מערכת הינו בשילוב בין שני אלה
  .האפקטיביות והגמישות מצוי בבניין מתאים של מפקדה ובעבודת המטה, אבל מינוף האיכות

רציפות הפעולה , הקרב הבא, ניהול לחימה –משימות רחבי המפקדות הרשתיות בנויות על שילוב של מרחבי מידע ו

, שליטה בתנועות ובמרחב, הכנת הכוח, אש בעומק, Xלחימה במרחב  –משימות ביצוע - תתוכדומה ובתוכן מרחבי 

  . פינוי נפגעים וכדומה, אחזקה

משלימה / זה מחייב הכשרה שונה  ,כדי שהמהפך ממערכת תלויית מפקד למערכת נשענת מידע יהיה יעיל ומועיל, אבל
  . ועוד הרבה התאמות ושינויים, זה מחייב תהליכי קבלת החלטות שונים. למפקדים ולקציני מטה

  


