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  לחימה דינאמית בסביבה דינאמית

   עקיפהה גישהה

  המשמעות שונה –המלחמה אותה מלחמה שמות המושגים אותם שמות  - הקדמה 
ועל מקבלי ההחלטות והמפקדים ,  וסינרגטי של הרבה מאמצי משנה משלימים הינה מאמץ כולל, מלחמה

מאחר . לתכנן ולהפעיל מערכת של מערכות משניות למטרה אחודה וכוללת, לבחון, ברמותיהם השונות
כך היה  –צרכיו ויכולותיו , ומלחמה היא בין צדדים מתנגדים כל צד משתמש ביכולותיו ובסביבתו לפי הבנתו

  .מאז ומעולם
   

חלק ניכר מהמלחמות כיום נערך בין מדינות 
שהם תלויי טריטוריה וכללי (וצבאותיהן 

כנגד ארגונים ומערכות ) התנהלות מדיניים
טרור  המבוססות על מודלים של גרילה ולוחמת

שאינם בהכרח תלויי טריטוריה או כפופים 
  .לכללים מדינתיים או בינלאומיים

  

לפיהם התנהלו מלחמות " בליםכללים המקו"ה
ידי -עורערו על 20-וה 19- בין מדינות במאות ה

  . שינוי סביבת המלחמה

אוכלוסייה הייתה מעורבת תמיד (סביבת המלחמה נפרסה למרחבי אוכלוסייה כמרחב לחימה עיקרי  •
 ) אבל כאילוץ ולא ככוח

 ,  העוטף את כלל מרחבי הלחימה(Cyber Space)   1התווסף המרחב הקיברנטי •

  .עליית עוצמת ארגונים בהתמודדות כנגד הכוחות המדינתיים •
  

  :וזאת, להם להשיג את מטרותיהם ותידי  יכולות הארגונים לבחור דרכי לחימה המתאימ-על  מודגשהשינוי 

 , ")מלחמות עזות וקצרות"ממושך ומתמשך לעומת (התייחסות שונה לממד הזמן  •

 , בחירת מרחבי הלחימה על בסיס מחסה ומסתור •

 , גרירת האוכלוסייה הבלתי לוחמת כאמצעי לחימה סביל או פעיל מרצון או שלא מרצון •

 . בחירת אמצעי לחימה ממוקדי תהודה במקום אמצעים ממוקדי הרס •
  .כל אלה הפכו את דרכי הלחימה של הצבאות ממוקדי ההשמדה וההכרעה לדרכים  לבלתי יעילות

  
  ?מה השתנהומנגד  

ומהצד השני הפכה להיות , השמדת הצבא המרחב הלחימה כמטרה אסטרטגית במקוםהאוכלוסייה  •
 .של ארגוני הטרור" המערך המבוצר"

לגיטימציה  ,דעת קהל מקומית ובינלאומית, המדיה –המימד הוירטואלי  –שלישי  לוחמהנוצר מימד  •
 .ולוחמה פסיכולוגית

" צד שלישי"ואם כהשפעות , אם כאויב, ארגונים שאינם מדינות הפכו להיות גורם אסטרטגי •
 ).דתי, פוליטי, הומניטרי(

מחייב התאמת מערכות הפעולה הפך את ניהול המידע למכפיל כוח מרכזי ה  –שטפון המידע  •
  .מידע ניהולוההפעלה ממערכות פיקוד ושליטה למערכות 

  
  
  
  

                                                           
1
 ניהול מידע, )סייבר(המרחב הקיברנטי הינו שם לפעולת כלל מערכות המידע ביניהן התקפה והגנה  

 שינוי מערכי הכוחות -  1 איור



מפתח  -שליטה 
להכרעה

מפתח   -עליונות 
לנצחון

תנאי הכרחי - יוזמה 

ניצחון

עליונות

שליטה

מרחב הלחימה ומרחב המלחמה כולל כיום הרבה גורמים שבעבר נקראו 
 ".שחקנים חדשים"משלבת 

הרחבת מרחבי המלחמה והלחימה ושילוב ארגונים ואוכלוסיה בה מחייב מינוח חדש למושגים כמו 

 .הן ללחימה הממוקדת והן למלחמה במרחביה המשלימים

 . המלחמות אינן נערכות ואינן מסתיימות בזבנג וגמרנו

את כיוון השפעתו  ,ויחד איתנו יקבע את תוצאות המלחמה
ראה כדוגמה אץ תהליך התגבשות דרכי הסיום למבצע 

ובכל , מטרתו מנוגדת לשלנוכאשר 
דומים ) 

מתחיל בהתייחסות 
שבמונחי הישג נדרש 

נכנסים לניתוח ולהערכת המצב העליונות והשליטה בראית היריב 
את תפישת להביס 

ממדי 

 ם מצביג –) הגישה הלא ליניארית
לשנות את  של היריב ביכולתו" מידת השכנוע

הרי , מקום בו יש לנו עליונות מסוימת ואין לנו שליטה
ל לגרימת "תקיפותיו הכמותיות של צה

אותו הדין מול  . נזקים ואובדן חיים אינם כנראה בעלי משך השפעה ארוך כנגד אוכלוסייה המקדשת מוות
 חסידי הלחימה באש מציגים את הרס הדאחיה בבירות במלחמת לבנון

, "צוק איתן"ועשו בו שימוש כנימוק וכדרך פעולה גם במבצע 
אעיה הניעו את החיזבאללה או את החמאס להפסקת אש 

  .והרתיעה מפתיחה באש נובעת מסיבות אחרות לחלוטין

ממשלות וצבאות סדירים לבין יכולת ההשפעה על גופים לא 
 בתחומי ולא" השליטה"על האחרונים ההשפעה היעילה יותר מצויה בתחומי 

 עליונות ושליטה, יוזמה -  2 איור

 המערכת היריבה -  3 איור
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  :הינןהמשמעויות המרכזיות 

מרחב הלחימה ומרחב המלחמה כולל כיום הרבה גורמים שבעבר נקראו  –מעורבות הבלתי מעורבים 
משלבת התפרשות מרחבי הלחימה לממדים חדשים  –מעורבים 

הרחבת מרחבי המלחמה והלחימה ושילוב ארגונים ואוכלוסיה בה מחייב מינוח חדש למושגים כמו 
 .עליונות ושליטה, ניצחון

הן ללחימה הממוקדת והן למלחמה במרחביה המשלימים, ח מרכזי"ניהול מידע הפך להיות אמל

המלחמות אינן נערכות ואינן מסתיימות בזבנג וגמרנו –התארכות המלחמות 

  מעבר מחשיבה המשפרת את הקיים לחשיבה הנובעת מהמציאות החדשה
  המלחמהליריב זכות הצבעה בכל אירועי 

ויחד איתנו יקבע את תוצאות המלחמה, "נוכח"כאשר תסתיים הלחימה האויב יהיה 
ראה כדוגמה אץ תהליך התגבשות דרכי הסיום למבצע ". יריב"הוא יהיה אז , ועוצמתה יקבעו הישגי הלחימה

כאשר במאבק על השגת המטרה ) מנגד(שותף , בשימוש במרחב
) במובנם הרחב(זאת המאבק נערך  באותה סביבה ובאותו מרחב מול קהלי יעד 

מתחיל בהתייחסות מבט על סביבת הלחימה ,  כאשר מטרת המלחמה איננה הכרעה
שבמונחי הישג נדרש " נגטיבי"הוא שותף . ליריב כאל משתתף שיש להתחשב בו

אנחנו " ספרותיים"במונחים , עלינו להשיג עליו עליונות ושליטה
לסלק אותו או , רוצים לנצח אותו ובמונחי ביצוע אנחנו רוצים לגבור עליו

  .בכל תכנון מערכה ולחימה" עוין ומתנגד"הוא משתתף 

  עיצוב שדה הקרב הזה של האויב הוא תחילת המסע להביס אותו 

נכנסים לניתוח ולהערכת המצב העליונות והשליטה בראית היריב  בהעדר מטרת הכרעה 
להביס  אנחנו צריכים, ההישג הנדרש שלנושבהתחשבות בהם אנחנו מגדרים את 

המטרות  .ב האמיתי והמכריעזה שדה הקר, העליונות והשליטה בעיני האויב 
ממדי - מצויים במרחב הרב, פיזיים ווירטואליים כאחד ,תפיסה

הגישה הלא ליניארית(על פי התפיסה כי בלחימה אין מצבי סיום וכי כל מצב הוא מצב התחלה 
מידת השכנוע"ידי - משכם  ועוצמתם נקבעים על, העליונות והשליטה הם זמניים

   .מאזן העליונות והשליטה לטובת מטרותיו

מקום בו יש לנו עליונות מסוימת ואין לנו שליטה, אם נבחן כדוגמה את התנהגות החמאס ברצועת עזה
תקיפותיו הכמותיות של צה, פג מהר מאד מבחינה צבאית) מדד למידת הישג

נזקים ואובדן חיים אינם כנראה בעלי משך השפעה ארוך כנגד אוכלוסייה המקדשת מוות
חסידי הלחימה באש מציגים את הרס הדאחיה בבירות במלחמת לבנון -לדוגמה  .החיזבאללה בדרום הלבנון

ועשו בו שימוש כנימוק וכדרך פעולה גם במבצע , השנייה כמודל להשגת הכרעה או הרתעה
אעיה הניעו את החיזבאללה או את החמאס להפסקת אש 'במציאות אין שום הוכחה שהרס הדאחיה או הרס סג

והרתיעה מפתיחה באש נובעת מסיבות אחרות לחלוטין, הירי נמשך, 

ממשלות וצבאות סדירים לבין יכולת ההשפעה על גופים לא  של הפעלת כוח כנגדאין זהות בין יכולת ההשפעה 
על האחרונים ההשפעה היעילה יותר מצויה בתחומי . מדינתיים ודתיים פנאטיים

 

המשמעויות המרכזיות 

מעורבות הבלתי מעורבים  •
מעורבים -בלתי

הרחבת מרחבי המלחמה והלחימה ושילוב ארגונים ואוכלוסיה בה מחייב מינוח חדש למושגים כמו  •
ניצחון, הכרעה

ניהול מידע הפך להיות אמל •

התארכות המלחמות  •

מעבר מחשיבה המשפרת את הקיים לחשיבה הנובעת מהמציאות החדשה
ליריב זכות הצבעה בכל אירועי 

כאשר תסתיים הלחימה האויב יהיה 
ועוצמתה יקבעו הישגי הלחימה

  ".צוק איתן"
  

בשימוש במרחב" מתחרה"היריב 
זאת המאבק נערך  באותה סביבה ובאותו מרחב מול קהלי יעד 

  .ולעתים זהים
  

כאשר מטרת המלחמה איננה הכרעה
ליריב כאל משתתף שיש להתחשב בו

עלינו להשיג עליו עליונות ושליטה) או מטרה (
רוצים לנצח אותו ובמונחי ביצוע אנחנו רוצים לגבור עליו

הוא משתתף , להשמיד אותו

עיצוב שדה הקרב הזה של האויב הוא תחילת המסע להביס אותו 
  

בהעדר מטרת הכרעה 
שבהתחשבות בהם אנחנו מגדרים את 

העליונות והשליטה בעיני האויב 
תפיסהלתקיפה והיעדים ל

  , הזה

על פי התפיסה כי בלחימה אין מצבי סיום וכי כל מצב הוא מצב התחלה 
העליונות והשליטה הם זמניים

מאזן העליונות והשליטה לטובת מטרותיו

אם נבחן כדוגמה את התנהגות החמאס ברצועת עזה
מדד למידת הישגכ(שתוקף ההרתעה 

נזקים ואובדן חיים אינם כנראה בעלי משך השפעה ארוך כנגד אוכלוסייה המקדשת מוות
החיזבאללה בדרום הלבנון

השנייה כמודל להשגת הכרעה או הרתעה
במציאות אין שום הוכחה שהרס הדאחיה או הרס סג

, ורגיעה ארוכת טווח

אין זהות בין יכולת ההשפעה 
מדינתיים ודתיים פנאטיים
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ילו השליטה רחבה הרבה וא, מפגן עוצמה במקום ובזמן מסוים, העליונות היא בעיקרה צבאית". העליונות"
  .ולא בלוחמים במקבלי ההחלטות עוסקתהיא , הפעולה שליטה בחופשהיא בתחומי היכולת להכתיב , יותר

  האויב נוכח
את רצונות הפתרון הוא לכאורה שלנו ובידינו אבל אי אפשר לממש אותו אם לא נשלב 

ההתייחסות , "נמצא תמיד"בתכנית טובה האויב . בתכנון מהרגע הראשוןוכוונות האויב 
דרכי חשיבתו ודרכי , יכולותיו, כוונותיו מה ,בראש ובראשונה" הבנה"להשיג לאויב צריכה 

  .עוצמתו וכוחותיו, על פריסתו" ידיעה"ולאחר מכן , פעולתו
בקרב טקטי פיזי הכל . הגורמים מתפתחים ומגיבים באותו קצב או באותה עוצמהלא כל 

כאלה " חבילות"יש הרבה , אבל כאשר עולים ברמה, אחת תחומה במקום ובזמן" בחבילה"
אומנות , המתנהלים לכאורה כאוטונומיים, מקבילים ומשלימים באופי שונה" קרבות"כ

ה והגמישות המערכתית טמונה  במחברי הפיקוד והשליטה היא בשילובם למטרה האחוד
   ).עוצמה ותזמון, כיוון, סוג, תאום(השילוב  ביניהם 

  
דרכי , סדרי העדיפויות והקדימויות עוברים התאמות ושינויים, הסדר הכללי השתנה

לעבור הצטברות השינויים מחייבת  .אבל במשמעויות שונות" הישנים"הפעולה והפתרונות משתמשים בשמות 
  .המשפרת את הקיים לחשיבה הנובעת מתוך המציאות החדשהמחשיבה 

  
במרחב  והשמדה מהכרעה ותפחות הן במרבית המקרים מלחמה מטרות הנוכחיים המלחמה סביבת בתנאי
   .פסיכולוגיהו חברתיה, כלכליה, פוליטיה, המדיני במרחב להמצא ועשויות, הצבאי

  
יש ביניהם הבחנה אמנם , נוצר מדרג בין אויב לוחם לבין יריב שאינו צבאי ובמלחמה לוקחים חלק שניהםכך 

  .בסוג הפעילות אך שניהם שותפים ללחימה על השגת מטרות המלחמה

  מרחבי לחימה
הכנסת המרחב הוירטואלי , יבשה ואויר היו תמיד פעילים  במידה רבה של עצמאות, ים –שלושת המרחבים 

, למערכת יוצרת חיבור ושילוב גדול בהרבה ביניהם
להגביר בקרה , נוצרת יכולת להקטין את אי הוודאות

להפוך פעולות משימתיות למערכה מתואמת , ושליטה
  .  וכוללת

   :לדוגמה
תפיסת הגישה העקיפה פותחה ברבע הראשון של המאה 

כתמרון עמוק  – 3הארט-ולידל 2ידי פולר-העשרים על
ורחב אל עורפו ומרכזיו האסטרטגיים של האויב למיטוט 

בהכללה זו הייתה גישה עקיפה צמודת קרקע גם , הגנתו
  .שר שולבה במסגרתה לחימה מהאווירכא

) קפאון לוחמת החפירות בחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה(הרעיון נבע משילוב של צורך מבצעי 
  . הטנק ותקשורת הרדיו, והזדמנות טכנולוגית עם הופעת המטוס

  
הרי שרעיון הגישה העקיפה הינו דרך פעולה בה התוקף פועל בדרכים , אם נתמקד ברעיון ולא בדרכי מימושו

וזאת תוך עקיפת , ובנתיבים שיביאו אותו היישר אל לב מערכי האויב מהר ככל האפשר עם מינימום התנגדות
וצמה ומתמשך עם כוחות והמנעות ככל האפשר מחיכוך רב ע, מערכי ההגנה הסדורים ועיקר כוחות האויב

  . האויב הלוחמים
  

                                                           
2
  .1966אוקטובר  179 – 178ביטאון מערכות , 1919 –מסע בזק משוריין  
3
  1956, הוצאת מערכות –אסטרטגיה של גישה עקיפה  

 ידע כבסיס להבנה -  4 איור

 בעה מרחבים משולביםרמעבר משלושה מרחבים אוטנומיים לא -  5 איור



לב מערכי "מוסיפה רבדים וממדים ללחימה ומשנה את המשמעויות של 
, הוא אינו כולו פיזי, שטח אינו שטוח או אופקי

חלקם , חלקם פיזיים, אנחנו פועלים בסביבה רבת ממדים
וניהול המידע בכל הממדים האלה משולב ברמות שונות ומשתנות על 

האויב עם מינימום התנגדות אבל נתיבי ההתקדמות 
היא מאופיינת באמצעים . משולבת ורבת ממדים

במרחבי פעולה מגוונים והיא מהווה מאמץ מרכזי שנועד להשיג הישג מערכתי או אסטרטגי משמעותי 

 ועוד" תומך בלחימה" "מסייע ללחימה

 

תכנית , תומך הלחימה והווירטואלי, המדע

לצמצם את מרחבי  צריך, מרוב האפשרויות ומחוסר היכולת האנושית להקיף את כולן או להשתמש בכולן
ליכולתנו לשלוט בהתפתחויות 

  .נעצר שם

או  נו השפעה חלקית להעניין מסתבך כאשר על חלק חשוב במכלול הרחב הזה אין לנו השפעה או שיש 
הם היו . האויב והסביבה הם מרכיבים בולטים בקטגוריה הבלתי נשלטת

   .קטנה

רק לאחר וכאשר מופיעים שיפורים למערכת קיימת הם בדרך כלל משולבים בדרך של שדרוג 
  .הוכחת יעילות והצטברות מסה של שיפורים מתחיל תהליך של חשיבה מהיסוד

 604' עמ 1998
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מוסיפה רבדים וממדים ללחימה ומשנה את המשמעויות של , השתנות סביבת המלחמה והלחימה
שטח אינו שטוח או אופקי/ הקרקע  ."עיקר כוחותיו"ו" הנתיב המוליך אליו

  ".בת לחימהסבי"שטח אנתנו פועלים ב
אנחנו פועלים בסביבה רבת ממדים .4קיבלו משמעות אחרת" שטח

וניהול המידע בכל הממדים האלה משולב ברמות שונות ומשתנות על " חיצוניות"חלקם השפעות 

האויב עם מינימום התנגדות אבל נתיבי ההתקדמות  חותרת להגיע לליבו של,  הגישה העקיפה במובנה כיום
משולבת ורבת ממדים, והאמצעים שהיא מפעילה תואמים ללחימה מבוזרת

במרחבי פעולה מגוונים והיא מהווה מאמץ מרכזי שנועד להשיג הישג מערכתי או אסטרטגי משמעותי 
   .בזמן קצר ובמינימום התנגדות

מסייע ללחימה", "תמרון"משמעויות האלה מקנות משמעויות חדשות למושגים 
 .רבים וטובים אחרים

המדע -סכמה מותאמת לכל מרחבי הלחימה  -לחימה דינמית בסביבה דינמית 

  תקיפת המטרות חוצת מרחבים

  יש הרבה יותר מדי כי 
מרוב האפשרויות ומחוסר היכולת האנושית להקיף את כולן או להשתמש בכולן

ליכולתנו לשלוט בהתפתחויות את דרכי ואמצעי פעולותינו להתאים והפעולה ואת כלי הפעולה שלנו 
נעצר שםלא הדוגמה הבולטת היא הצפת המידע אבל זה  ולהשתמש בהן לטובתנו

העניין מסתבך כאשר על חלק חשוב במכלול הרחב הזה אין לנו השפעה או שיש 
האויב והסביבה הם מרכיבים בולטים בקטגוריה הבלתי נשלטת, )לא רצונית שלנו

קטנהתינו להשתמש בהם או לנצל את השפעותיהם לצרכינו הייתה 

כאשר מופיעים שיפורים למערכת קיימת הם בדרך כלל משולבים בדרך של שדרוג 
הוכחת יעילות והצטברות מסה של שיפורים מתחיל תהליך של חשיבה מהיסוד

                                         

1998ל "המילון למונחי צה...כינוי לפני הקרקע...כברת ארץ המשתרעת לאורך ולרוחב

 

השתנות סביבת המלחמה והלחימה
הנתיב המוליך אליו", "האויב

שטח אנתנו פועלים ב/במקום קרקע
שטח"או ה" קרקע"ה

חלקם השפעות , וירטואליים
  . פי המצב והצורך

  
הגישה העקיפה במובנה כיום

והאמצעים שהיא מפעילה תואמים ללחימה מבוזרת, שלה
במרחבי פעולה מגוונים והיא מהווה מאמץ מרכזי שנועד להשיג הישג מערכתי או אסטרטגי משמעותי , רבים

בזמן קצר ובמינימום התנגדות
  
משמעויות האלה מקנות משמעויות חדשות למושגים ה

רבים וטובים אחרים מושגים

לחימה דינמית בסביבה דינמית  -  6 איור

תקיפת המטרות חוצת מרחבים

כי  –חוכמת הצמצום 
מרוב האפשרויות ומחוסר היכולת האנושית להקיף את כולן או להשתמש בכולן

הפעולה ואת כלי הפעולה שלנו 
ולהשתמש בהן לטובתנו

  
העניין מסתבך כאשר על חלק חשוב במכלול הרחב הזה אין לנו השפעה או שיש 

לא רצונית שלנו(בלבדמשתמעת 
תינו להשתמש בהם או לנצל את השפעותיהם לצרכינו הייתה ותמיד אך יכול

  שדרוג או חדש
כאשר מופיעים שיפורים למערכת קיימת הם בדרך כלל משולבים בדרך של שדרוג " טבעי"בתהליך 

הוכחת יעילות והצטברות מסה של שיפורים מתחיל תהליך של חשיבה מהיסוד
  

                                                          
4
כברת ארץ המשתרעת לאורך ולרוחב –שטח  
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למרות התדמית המבריקה שיש  . הבעיה מסתבכתותורתית לטכנולוגיות " כניעה" תיוצר חשיבת הדרוג
טכנולוגיות חדשות מפותחות כדי  –התהליכים מורכבים , ני מסתבךוהמבנה הארג, כפתרון בדיד, לטכנולוגיות

, ל ניתן לראות בתחומי מערכות הפיקוד והשליטה"דוגמאות מהנעשה בצה .לפתור את הפלונטר שאנחנו יצרנו
  . ר וכך הלאה"ש הנמ"בתחומי הכנסת נגמ, בתחומי הכנסת אמצעי האש המדויקים

  קיברנטי על המלחמההשפעת תווך המידע והמרחב ה
בעיקר  יםמתחוללבעשורים האחרונים המלחמה תופעת המתחוללים ומשפיעים על המשמעותיים השינויים 
  :תחומי אב בשלושה

שיפורי בעיקר  והאלקטרואופטיקה  בתחומי האלקטרוניקהת ויכוללשיפור  אמצעים  –טכנולוגיה  •
  .וכדומה עיבוד והפצת מידע , איסוףמערכות , ראיה בכל מזג אוויר ומעבר לאופקיכולת , דיוקחישה ו

 שימוש במידע, לחימהבאמצעי מידע שילוב  –בעיקר ניהול ושימוש במידע לטכנולוגיה  -ממשק אדם •
וכל זאת  באופן שמקנה לו עוצמות משפיעות על מגוון קהלים שימוש במידע, לתכנון ולניהול

 .להחשב כמרחב לחימה בפני עצמו" זכות"נים למידע בעוצמות ובהיקף המק

על ניהול " אזרחיות"שילוב השפעות , המערכת הצבאית ולותהרחבת שולי המלחמה הרבה מעבר לגב •
מערכות שונות במלחמה  הסגולי שלהמשקל  זון ה ברמה של שינוי איאמלחמה והלחימה וכך הל

 .ובלחימה
  

ניתן תמיכה וניתנת ממנו  – מרחב קיברנטי –עוצמת השילוב וההשפעה של המידע יצרו מרחב לחימה משלים 
) סייבר לדוגמה(וירטואליים נערכים קרבות במרחב  הקיברנטי עצמו  ."צמודי הקרקע"סיוע למרחבי הלחימה 

  .האחריםבדומה למרחבי הלחימה 
מרחיב את מרחבי הלחימה מעבר , המרחב הווירטואלי למרחבי הלחימה הפיזיים ובמעמד דומה" סיפוח"

ניתן כיום להפעיל אלימות פיזית ווירטואלית משולבת , ח קונבנציונלי למינהו"לטווחי ההפעלה של אמל
  . במטרה לכפות רצון במרחבים רבים נוספים

, של הלחימה האלימה בלחימה" הבלעדיות"את  מרחב  שילוב המרחב הקיברנטי במלחמה מקטין יחסית
איבוד הבלעדיות מביא גם לשינויים מהותיים ביעדי , המרכיב הקינטי ירד בחשיבותו במערכת הכוללת ובהיקפו

  .הלחימה הקינטית ובתפקידה
  

היכולת להשגת המטרות היא תוצר .  הדרכים להשגתן השתנו מאד, מטרות מלחמה לא השתנו באופן מהותי
ודרכי הפעולה מתמקדות לא רק באמצעים אלא גם במינון ובתזמון , משולב ומשותף של פעולות בכל המרחבים

מערכות . מלחמות נמתחות על פני שנים או עשרות שנים –" יםמלחמת ששת הימ"אין יותר , של הפעלתם
והן היו רק , שנים הראשונה מביניהן ושנתיים השניה 5האינתיפאדה במלחמת ישראל בטרור הפלשתיני ערכו 

  .מערכות ביניים במלחמה כוללת

  
במרחבים שונים עשויות להיות ,  למשללתקיפה מטרות  .בהתאמת הגדרות למושגים ולמונחים לכן יש צורך

ומטרות , מטרות בתחומי מרחבי הלחימה הפיזיים, מטרות שונות שתקיפתן משרתת את המטרה הכוללת

מאזן הכוחות משתנה

1950 1970 1980 2000 2010

מכריע

גבוה

עיקרי

קינטי

ווירטואלי
משני

מלחמות בין מדינות ידי מדינות- מלחמות על

משקלם היחסי של המאמצים בהשגת המטרות

WWII וויטנאם IIלבנון  

 קינטי ווירטואלי -שינוי שיווי המשקל הסגולי  -  7 איור



המרחב  •
הווירטואלי

להבין•

מרחב המלחמה•

לדעת> להבין •

מרחב הלחימה•

להבין> לדעת •

ציוותי , דרכי פעולהשהגדרתן ושילובן במסגרת התכנית מובילה להשפעה על בחירת 

כפיית רצון יכולה להיות באמצעים 
אלא שהיכולות השתנו , תמיד הזה הי

  . לאגבר ביניהם

הרבה מאבקים על כפיית רצון מתנהלים ללא 
  . אבל באלה איננו עוסקים בדיון הזה

על בסיס מה שיש ) ועדיין נבנות
הפעלת , תוכניות תקיפת מטרות

הם הפעלת אמצעים שבאם אינם , 
הם לא יותר מהפגנת כוח ויש ,  מבוססים על ומקושרים לחולשות ועוצמות היריב המשפיעות על השגת המטרה

וככל שהזמן העומד לרשותם  –צבאות נוטים במידה רבה לתכנן את פעולותיהם על בסיס האמצעים שברשותם 
ידי תעשיות ביטחוניות המספקות חידושים 

כיצד ניתן  –שהצבא כותב תורת לחימה על בסיסם 
  .ונוצרת תורת לחימה מבוססת אמצעים והמטרות מותאמות ליכולות

כוחות ונקבע  נבנו, גאה ביכולת להספקי תקיפה גבוהה
הגישה הזו מחלחלת עד כדי כך שתפישת הלחימה 

אבל האם הם , נפלאים אומנם, כולם אמצעים

התמקדות סביב אמצעים מוליכה לפרשנות סטטיסטית של תוצאות לחימה כך וכך אבידות שווה כך וכך שנות 
צרת אופקים ואינה מציגה נכונה את סביבת הלחימה 

עשויה להוביל לפיתוח 

ל 

-נעצרת אי

צבא צריך להשיג , הוא משפיע מהותי בתכנון ובניהול הלחימה
אין כאן כוונה לאורך נשימה לוגיסטי אלא לאורך נשימה 

  .תחזוק הישגים שנרכשו ושדרוגם עד להשגת הישג נדרש או אפילו להכרעה

  –" שימוש באלימות להשגת מטרות מדיניות
הן  –השינויים בסביבת הלחימה ובאמצעי לחימה הביאו לצורך בבחינה מחודשת בהגדרות מטרות מלחמה 

יכולתם של ארגונים שאינם מדינה לכפות רצון על מדינה הינה מלחמה 

 סולם החשיבות לידיעה והבנה -   8 איור
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שהגדרתן ושילובן במסגרת התכנית מובילה להשפעה על בחירת ,  
  .אמצעים משולבת למרחבים הפיזיים ולמרחב הקיברנטי

כפיית רצון יכולה להיות באמצעים  ,ההאמצעים להשגת המטרות האלה משתנהשילוב בין דרכי הפעולה ו
זה הי, זה לא חדש .שאינם קטלנייםאלימים ים באמצעים ואלימים קטלניים מלו

לאגבר ביניהםויש הרבה יותר אפשרויות לשלב , ביניהם השתנה

הרבה מאבקים על כפיית רצון מתנהלים ללא , אחד המאפיינים של מלחמה אלימה הינו שפיכת דם והרס פיזי
אבל באלה איננו עוסקים בדיון הזה, והטכנולוגיות החדשות הגבירו את היכולות האלה

  הקדמת המטרות האסטרטגיות לבחירת האמצעים
ועדיין נבנות(תכניות נבנו , בדרך החשיבה והתכנון בעידן הקודם האמצעים קדמו למטרות

תוכניות תקיפת מטרות. ס הדרך הטובה להשגת המטרותיותר מאשר על בסי נו וכיצד לנצל אותם
, הרס והלם, חדירת כוחות קרקעיים עוצמתיים ליצירת איום

מבוססים על ומקושרים לחולשות ועוצמות היריב המשפיעות על השגת המטרה
  . ת כוח משיגים הרתעה ואולי גם הכרעה

צבאות נוטים במידה רבה לתכנן את פעולותיהם על בסיס האמצעים שברשותם 
ידי תעשיות ביטחוניות המספקות חידושים -התופעה הזו נתמכת על. קצר יותר כך גוברת המגמה הזו

שהצבא כותב תורת לחימה על בסיסם , עיתיםפתרונות מפליאים ל, טכנולוגיים חדשות לבקרים
ונוצרת תורת לחימה מבוססת אמצעים והמטרות מותאמות ליכולות

גאה ביכולת להספקי תקיפה גבוההחיל האוויר מת, ל מאוהב בתכניות תקיפת מטרות
הגישה הזו מחלחלת עד כדי כך שתפישת הלחימה . הצבא נבנה למיצוי אמצעים, ארגון למיצוי היכולות הלאה

כולם אמצעים –המתגבשת בישראל מתבססת על חיל האוויר המודיעין והסייבר 
  ? ברהאם הם השיגו בע? מסוגלים להשיג מטרות מלחמה של מדינת ישראל

התמקדות סביב אמצעים מוליכה לפרשנות סטטיסטית של תוצאות לחימה כך וכך אבידות שווה כך וכך שנות 
צרת אופקים ואינה מציגה נכונה את סביבת הלחימה , זו משוואה של סביבת לחימה חד מישורית

  .שותפיה והמשפיעים  על הישגיה

עשויה להוביל לפיתוח ) במקום מהאמצעים(המלחמה חשיבה הנובעת ממטרות 
ל "צה, לארגון ומבנה כוח שונה, מותני  מטרות, והצטיידות באמצעים אחרים

מלחמה המצעים מסוימים אבל בתנאי אכיום הינו בעל יכולות גבוהות מאד ב
ל "היכולת של צה. ל אין יכולת להכריע"צהל) והעתידיים(

נעצרת אי" שליטה"ול" עליונות"ל" יוזמה"לטפס בסולם ההישגים במלחמה  מ
  .שם בדרגת העליונות הזמנית

הוא משפיע מהותי בתכנון ובניהול הלחימה, אורך נשימה הוא מרכיב נוסף שעבר שינוי
אין כאן כוונה לאורך נשימה לוגיסטי אלא לאורך נשימה , מדרך אחתויש לכך יותר , עליונות באורך נשימה

תחזוק הישגים שנרכשו ושדרוגם עד להשגת הישג נדרש או אפילו להכרעה, 

שימוש באלימות להשגת מטרות מדיניות"של מדינות מקובלת כ 5הגדרת מטרות מלחמה במעורבות
השינויים בסביבת הלחימה ובאמצעי לחימה הביאו לצורך בבחינה מחודשת בהגדרות מטרות מלחמה 

יכולתם של ארגונים שאינם מדינה לכפות רצון על מדינה הינה מלחמה . התרחבו לתחומים שבעבר לא נכללו בה
   .והמלחמה כנגדם מצידה של המדינה אינה מדינית כלל ועיקר

                                         

  במעורבות של מדינות הכוונה הינה כי לפחות אחד הצדדים הינו מדינה

 

,  לתקיפה וירטואלית
אמצעים משולבת למרחבים הפיזיים ולמרחב הקיברנטיכוחות והקצאת 

  
השילוב בין דרכי הפעולה ו

אלימים קטלניים מלו
ביניהם השתנה והמינון והאיזון

  
אחד המאפיינים של מלחמה אלימה הינו שפיכת דם והרס פיזי

, אלהמאפיינים שני 

הקדמת המטרות האסטרטגיות לבחירת האמצעים
בדרך החשיבה והתכנון בעידן הקודם האמצעים קדמו למטרות

נו וכיצד לנצל אותםבידי
חדירת כוחות קרקעיים עוצמתיים ליצירת איום, חיל אויר בעוצמה

מבוססים על ומקושרים לחולשות ועוצמות היריב המשפיעות על השגת המטרה
ת כוח משיגים הרתעה ואולי גם הכרעההחושבים שבהפגנ

  
צבאות נוטים במידה רבה לתכנן את פעולותיהם על בסיס האמצעים שברשותם 

קצר יותר כך גוברת המגמה הזו
טכנולוגיים חדשות לבקרים

ונוצרת תורת לחימה מבוססת אמצעים והמטרות מותאמות ליכולות, לנצל אותם היטב

ל מאוהב בתכניות תקיפת מטרות"צה
ארגון למיצוי היכולות הלאה

המתגבשת בישראל מתבססת על חיל האוויר המודיעין והסייבר 
מסוגלים להשיג מטרות מלחמה של מדינת ישראל

התמקדות סביב אמצעים מוליכה לפרשנות סטטיסטית של תוצאות לחימה כך וכך אבידות שווה כך וכך שנות 
זו משוואה של סביבת לחימה חד מישורית –שקט 

שותפיה והמשפיעים  על הישגיה, הנוכחית

חשיבה הנובעת ממטרות 
והצטיידות באמצעים אחרים

כיום הינו בעל יכולות גבוהות מאד ב
(והלחימה הנוכחיים 

לטפס בסולם ההישגים במלחמה  מ
שם בדרגת העליונות הזמנית

אורך נשימה הוא מרכיב נוסף שעבר שינוי
עליונות באורך נשימה

, להשגת הישג נדרש

  מטרות מלחמה
הגדרת מטרות מלחמה במעורבות

השינויים בסביבת הלחימה ובאמצעי לחימה הביאו לצורך בבחינה מחודשת בהגדרות מטרות מלחמה 
התרחבו לתחומים שבעבר לא נכללו בה

והמלחמה כנגדם מצידה של המדינה אינה מדינית כלל ועיקר, לכל דבר

                                                          
5
במעורבות של מדינות הכוונה הינה כי לפחות אחד הצדדים הינו מדינה 
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היכולת להשגת המטרות היא תוצר   ,הדרכים להשגתן השתנו מאד, לחמה לא השתנו באופן מהותימטרות מ

ראה כדוגמה את מלחמת הארגונים הפלשתינאיים כנגד מדינת , משולב ומשותף של פעולות בכל המרחבים
, מדיני וביטחוני, כלכלי, חברתי –הם משפיעים על מדינת ישראל בכל תחומי חייה , ישראל מזה עשורים רבים

היא גם לא , זו מלחמה מתמשכת שאין בה הכרעה, וישראל נלחמת בהם בעיקר בכוחות צבא ושרותי ביטחון
אבל מכל בחינה , בטרמינולוגיה הישראלית" מלחמה"והיא איננה נקראת , מתנהלת למטרות הכרעה

  .אובייקטיבית זו מלחמה לכל דבר
  

ידי -פעולה הוא הגדרת המטרה המתארת את מה שאנחנו מבקשים להשיג על הצעד הראשון בתכנון כל
. וההישג הנדרש אמור להגדיר מה יהיה מצבנו ומה תהיינה יכולותינו ביחס לאויב בסיום הפעולה, פעולותינו

ההישג הוא גמיש ומותאם להתפתחויות , )יתכנו בה שינויים במקרים קיצוניים(המטרה קבועה מראש שבעוד 
  .הוא נתון לשינוי ולהתאמה בכל רגע נתון, מנויותולהזד

  ניצחון והרתעה, משמעות הכרעה
  6.שינוי סביבת המלחמה משנה גם את המשמעויות של נצחון ושל הכרעה ואת היכולות להשיג את אלה

כאשר  , פעולה צריך להגדיר בעת התכנון את רמת ההישג הנדרש ולדרג אותו בסולם יורד/ בכל מלחמה 
וניתן יהיה , למטרות המלחמה ניתן יהיה לבחון בכל עת באיזו מידה אנחנו מתקרבים להישג הנדרשבהתאם 

  .דרכיה ומשכה על פי ההישג בפועל, להחליט על מידת הישג מספיק ולבחון את עוצמת הלחימה

הכרעה לעולם , המאפשר לנו לממש את רצונותינו השגת מטרות המלחמה שלנו למשך זמןמשמעותה הכרעה 
כניעה ללא תנאי נוסח  .ם הנבחנות על פי מידת השגת מטרות המלחמה שלנויויש לה דרגות ביני, היא זמנית
אינו מתאים יותר ואנחנו הכרעה השימוש במונח ברמת השגים מסוימת  .היא אירוע נדיר בימינו 1945 - גרמניה ב

  . "נצחון"עוברים לרמות שונות של 

כאן מו, "צייתני"שלטון והקמת  ת האויבויש הכרעה שהיא השמד, הכרעה מלאה היא כיבוש ושלטון כפוי
בו כל  –חד צדדי " ניצחון"לשהוא הישג מספיק ללא כניעה או חד משמעי  "ניצחון"למדרגת עוברת ההכרעה 

הצדדים משוכנעים בניצחונם ומגיעים 
  .וכך הלאה להסכמה על מצבי ביניים

הניצחון  , ניצחון הינו הישג יחסי על אויב
אף פעם לא מוחלט הוא תמיד יחסי 
ומידתו קשורה ישירות לגודל הפער 

 להישגהראשונית הנוצר בין המטרה 
ראשיתה של הגדרת רמת הנצחון . בפועל

והגדרת  אויבהנדרשת היא בהבנת 
ובהגדרה מה ההישג הנדרש  הניצחון שלו

בהגדרת הנצחון אנחנו  .מול ההבנה הזו
  .איננו מדברים אל עצמנו ועל עצמנו

השגת עליונות במרחב או במאמץ שמשמעותה חופש פעולה לבחור את  –לניצחון מידות שונות של הישג 
יריב את חופש הפעולה שלו והיא התנאי מעל לעליונות מצויה השליטה שהיא היכולת למנוע מה .דרכינו

  . להשגת הכרעה שהיא כפיית רצוננו על היריב

ומפרט בדרך כלל את  חאחד הצדדים מודיע לעמו כי הוא ניצובסיום הלחימה  מאחר  –ניצחון הוא סובייקטיבי 
  .הצד האחר שהוא נוצח להודאת הוא אינו זקוק , כבשנו, השמדנו, הרגנו, ירינו, לחמנו –ביצועיו 

                                                           
נה עשויים ארגונים שאינם מדי. עדיין נותר הבדל בין איום של ארגון מתוך הטריטוריה של המסגרת המדינית ובין איום עליה מבחוץ 6

יתכנו מצבים בהם הפעילות האלימה הפנימית מביאה , 6איום זה מוגדר לצורך המאמר הזה כטרור ולא כמלחמה, לאיים מבפנים
  .לחילופי השלטון ואזי זו הפיכה שגם היא אינה בתחומי הדיון הזה

  

 ניצחון והכרעה כתוצא של הישג-  9 איור
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כולם מנצחים בהתאם וכך . מודיע על ניצחון מצידו מבלי לקבל את אישורנו לכךשמנגד גם הצד  בה בעת
ושני הצדדים עשויים להיות צודקים כל אחד למטרתו  למטרותיהם ולהגדרת ההישג הנדרש מנקודת מבטם

  .ולצרכיו

) מנקודת מבטם(במציאות הנוכחית אויבינו הטרוריסטים עושים שימוש מוצלח יותר בסביבת המלחמה 
ואילו אנחנו איננו מצליחים לטפס מנצחון , למטרותיהם שאינן בהכרח מטרות הכרעה אלא סדרת נצחונות

  . להכרעה

לבין נצחון אובייקטיבי בו גם היריב , ששני הצדדים מגדירים כל אחד לעצמו –יש הבדל בין נצחון סובייקטיבי 
וכמוה גם , צדדיים רבים בארבעים השנים האחרונות-מדינת ישראל צברה נצחונות חד.  מודה בכשלונו

  .מושג כמותי אינהתחושת הנצחון של היריב  .החיזבאללה והחמאס

והאויב שאינו מסכים איתנו פועל , ינו בעינינו שלנו ולצרכינואנחנו בוחנים את השג, התופעה חוזרת שוב ושוב
  ? מה הם לא הבינו? איך הם חוזרים לירות רקטות –בדרכיו ואנחנו מופתעים פעם אחר פעם 

מידת הבנת סביבת , צדדי- מלחמה היא אירוע רב. כי אם במה אנחנו לא הבנו" מה הם לא הבינו"הבעיה איננה ב
ל שהתגאה תמיד "כך צה, מה לסביבה יוצרת פער איכותי בין המתמודדיםהלחימה והתאמת דרכי הלחי

אבל כאשר הם , ל"בעליונות איכותית על אויביו צודק רק באם אויביו נלחמים בו על פי הקריטריונים של צה
  .העליונות האיכותית מצטמצמת, נוקטים ביוזמה משלהם מותאמת לסביבה ולתנאים

  עליונות
. עליונות ביוזמהלהשיג להשגת עליונות צריך מקדים כתנאי מקדים להשגת ניצחון ו השגת עליונות היא תנאי

אבל הדרך העדיפה היא השגת ) בהגנה למשל(ידי שיבוש פעולות האויב -ן להשיג עליונות עלתלעתים ני
  .עליונות ביוזמה והכוונת או אפילו הכתבת המהלכים

או , ניתן להשיג הרתעה גם ללא השגת ניצחון בדרך של איום למשל( הנצחוןמתוצרי הינו אחד הרתעה המושג 
בהתאם למידת הניצחון  להרתעה יש זמן תפוגה, האויבוהוא מתרחש בתחומו של ) גרימת נזק וכיוצא באלה

  . ניצחון סובייקטיבי או ניצחון אובייקטיבי –וסוגו 

  משמעות חדשה לגישה העקיפה
סדרי , הסדר הכללי השתנה. משמעויות ותובנות שונות למושגים קיימיםשינוי כיוון החשיבה מביא איתו 

אבל " הישנים"דרכי הפעולה והפתרונות משתמשים בשמות , העדיפויות והקדימויות עוברים התאמות ושינויים
  .במשמעויות שונות

  
כתמרון  – 8הארט-ולידל 7ידי פולר-תפיסת הגישה העקיפה פותחה ברבע הראשון של המאה העשרים על למשל

בהכללה זו הייתה גישה עקיפה צמודת , עמוק ורחב אל עורפו ומרכזיו האסטרטגיים של האויב למיטוט הגנתו
   .קרקע גם כאשר שולבה במסגרתה לחימה מהאוויר

  
) קפאון לוחמת החפירות בחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה(הרעיון נבע משילוב של צורך מבצעי 

  . הטנק ותקשורת הרדיו, והזדמנות טכנולוגית עם הופעת המטוס
  

הרי שרעיון הגישה העקיפה הינו דרך פעולה בה התוקף פועל בדרכים , אם נתמקד ברעיון ולא בדרכי מימושו
וזאת תוך עקיפת , אותו היישר אל לב מערכי האויב מהר ככל האפשר עם מינימום התנגדותובנתיבים שיביאו 

והמנעות ככל האפשר מחיכוך רב עוצמה ומתמשך עם כוחות , מערכי ההגנה הסדורים ועיקר כוחות האויב
  . האויב הלוחמים

  

                                                           
7
  .1966אוקטובר  179 – 178ביטאון מערכות , 1919 –מסע בזק משוריין  
8
  1956, הוצאת מערכות –גישה עקיפה  אסטרטגיה של 
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גישה עקיפה

שלייפןתכנית 

1914בספטמבר  8–באוגוסט  4

הולנד

בלגיה

צרפת

צרפת

גרמניה

פריס

לו

ק

ס

מ

בו

רג

המרחב הקיברנטי

הגנה/התקפה, מידע

המרחב האווירי

לוגיסטיקה, ש"פו, מודיעין, אש

המרחב היבשתי

טקטי ומערכתי

המרחב הימי

תמרון, מודיעין, אש

האויב>>> היריב 

:סביבת הלחימה•

קרב המגע•

האוכלוסייה•

רציפות הלחימה•

לגיטימיות•

מורל•

:סביבת המלחמה•

מקבלי ההחלטות•

דעת קהל•

חוסן כלכלי•

חוסן מורלי•

א"בינלארגונים •

8

4

שילוב מערכות

פעולה רשתית

ליניארית-פעולה לא

.לשתק ולמוטט בכל הרמות והמערכות בעת ובעונה אחת, על מנת לשבש לכידות...כאוס, בהלה, סדר-אי, מבוכה, וודאות- ייצור אי

20 - הרעיון המרכזי במאה ה 21 - הרעיון המרכזי במאה ה

לב מערכי "מוסיפה רבדים וממדים ללחימה משנה את המשמעויות של ה, השתנות סביבת המלחמה והלחימה
הנתיב ", "האויב

" המוליך אליו
" עיקר כוחותיו"ו

ומקנה 
משמעויות 

נרחבות יותר 
מההגדרה 

המצויה במילון 
המונחים של 

כינוי "ל "צה
לדרך פעולה 

המבקשת 
להכריע את 

האויב באמצעות 

  .9"...תחבולות
  

חותרת להגיע לליבו של האויב עם מינימום התנגדות אבל נתיבי ההתקדמות ,  הגישה העקיפה במובנה כיום
היא מאופיינת באמצעים . משולבת ורבת ממדים, והאמצעים שהיא מפעילה תואמים ללחימה מבוזרת, שלה
מערכתי או אסטרטגי משמעותי במרחבי פעולה מגוונים והיא מהווה מאמץ מרכזי שנועד להשיג הישג , רבים

  .בזמן קצר ובמינימום התנגדות

  התמודדות עם סביבת הלחימה כמערכת מורכבת של מערכות 
  

שילוב ההשגים בהם יוצר , סביבת הלחימה והמלחמה מורכבת משלושה מרחבי לחימה בסיסיים ושונים מהותית
הם משולבים באין ספור צורות ומי לכאורה אך למעשה  "אוטונומי"הם פועלים במרחב , את השגי המלחמה

  .המחבר בין שלושתם ישיג את ההישגים הטובים יותר במלחמה" ציר"על ה) שליטה, עליונות, יוזמה(שמשתלט 
  :המרחבים האלה הם

 .בו מתנגשים כוחות בכוחות באש ובתמרון בעיקר –מרחב קרב המגע  •

ובו בין היתר גורמי אוכלוסיה ברמות  –העוטף את מרחב המגע ומכיל אותו  –מרחב סביבת הלחימה  •
 שנאה שונות וגורמי תשתית ותכסית-אהדה

דעת קהל , גורמים מעורבים או מתערבים כמו המדיה סביבת המלחמה ובה –המרחב הווירטואלי  •
 .אידיאולוגיה ודת וכדומה, מוסר, חוקי המלחמה, מקומית ובינלאומית

מנהיגים ומפקדים לתת מענה לכל , בידי מקבלי החלטותתורת הלחימה צריכה ליצור בסיס שיתן כלים 
  .כל אחד ברמתו ולכולם יש נגיעה בכל שלושת המרחבים, המרחבים האלה

  
כציר  –קרב המגע מרחב  –תמרון - מתפישת ההכרעה עוקבת אחר ציר האש הנובעתתורת הלחימה הנוכחית 

  . היא מתייחסת למרחב הלחימה כאל מטרד ואל המרחב הווירטואלי כאל כוח עליון, המרכזי

  מערכת של מערכות
סביבת המלחמה ומכלול הלחימה בתוכה היא מערכת של מערכות הפועלות כל אחת בתחומה ויש לכל אחת 

בים לחשוב ולפעול מול כדי להשיג את מטרותינו אנחנו חיי, השפעה מצטברת ומשתמעת על המכלול השלם
  .ההיקף והעומק, לתכנן ולהפעיל מאמצים משולבים בכל הרמות, להעריך, ועם כל המערכות

  

                                                           
9
  93' עמ, 1998ל "המילון למונחי צה 

 עבר ועתיד -  10 איור
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בלתי המעורבת וה, אזרחיתהסביבה ה שילובהיא לחמה המתפתחת מת של סביבת היוהמשמעואחת , למשל
דרגי מקבלי ההחלטות בין שילוב שונה , מתחייב סדר אחר. תוך סביבת הלחימה והמלחמהב תמעורבת כאח

הדרג האזרחי חייב להיות מעורב במידה רבה  .מערכתי וטקטי, אסטרטגי, האזרחיים והצבאיים בכל הרמות
  . בשטח וגם בהפעלה בקבלת החלטותגם הרבה יותר 

תומכים ומסייעים היא , לוחמים ,הפעלת מאמצים אזרחייםאינו מוגבל למרחב הצבאי " אזרח –צבא  השילוב"
לחימה במרחב ובולט עד מאד ב, מסיוע הומניטרי ברמה הטקטית והמערכתית, כמעט בכל הרמות חלק חיוני

  .  הוירטואלי ברמות המערכתית והאסטרטגית

היה זה סטלין ששאל בזלזול  –ל "משמעותי יותר ממספר האוגדות שיש לצהכיום חוסן העורף במדינת ישראל 
  .והיום זה ממש רלוונטי" יש לאפיפיור תכמה דיביזיו"בשעתו 

המרכיב האיכותי של מערכת שפועלת כנגד , מול מערכת של מערכות צריך להציב מערכת של מערכות נגדית
לשבש , להשמיד חלק אחר, להרחיק חלק ממנה –צמתי ההחלטה והתפעול , מערכת המוקדים, מערכת היריב

של המלחמה במאה " כיבוש היעדים המבוצרים"מול מערכת טרוריסטית כזו לא עוזרים פתרונות . וכך הלאה
  . צריך משהו שונה, וכך גם לא ספירה או מדידה כמותית לש הרס או הרג, הקודמת

אינה מפותחת דיה למיצוי מרבי של תפיסה  המתבססת על תפיסה ומבנה ליניארי הירארכי, המערכת הנוכחית
  . כזו היא ממוקדת הירארכית וליניארית

הכנסת טכנולוגיות , היא מיצתה את עצמה ודורכת במקום, שדרוג המערכת הקיימת לא יביא שינו של ממש
  ". יותר מאותו הסוג"זה שדרוג בנוסח , חדשניות לא משנות אותה באמת

מה שלא הולך " –החשיבה הליניארית . תר הוא איכות המערכת ויעילותהאחד מגורמי ההצלחה החשובים ביו
כאשר המכלול גדול מיכולת . נקבל יותר לא יעילה במצב כזה= נכניס יותר  –" בכוח הולך עם יותר כוח

-ידי פילוח לתת-הדרך לעשות כן היא על, ועדיין אנחנו צריכים להתמודד עם כולו, השליטה והניהול שלנו
בכיוונה ובתזמונה עם מערכות משניות אחרות , שתפעולם מתואמת בעוצמתה, וקדי משימהמכלולים ממ

  .המושפעות ממנה

  מהכלל אל הפרט ובחזרה
מול איומים מצטברים התחומים בזמן )  מיפוי(הדרך להתמודד עם המכלול כולו הוא באמצעות רישות 

מהם ניתן שהקריטיים בהם ) הצמתים(איתור המוקדים , על התפקוד שלנו למשימה הנוכחית והבאה 10ובהשפעה
  .להשפיע על הפעולה המערכתית הכוללת

היא " מקורות הירי"התמודדות עם , מיפוי המוקדים צריך לסייע בקביעת היעדים והדרכים להשגת עליונות
המאמץ להפסיק ירי רקטות מעומק שטח האויב אל  –לדוגמה . אלטרנטיבה טובה פחות ויעילה הרבה פחות

) ההשפעה(ומסיטה את תשומת הלב , ישראל דרך השמדת כל משגר ומשגר היא פעולה סיזיפית שאין לה סוף
ובמאבק בארגון מבוזר לבין צבא סדיר תמיד ימצא משגר שלא אותר וטרוריסט שילחץ על , למי שיורה אחרון

  .ההדק

לאתר ולבודד , ואזי להתחיל להתמקד, את התמונה הכוללת" ראות"ל, רחבה, יתצריך להתחיל בחשיבה פנורמ
  .התניות ואילוצים, את המערכות המענינות אותנו לצורך מטרתנו וליצור סולם עדיפויות המבוסס על מטרה

לבודד מערכות ומערכות , )תהליך לאחור(הפנורמי הזה צריך לנתח את המשימה מסיומה ועד לתחילתה  במיפוי
  .על מימוש המשימה) השפעתן(שניות בתוכן על פי התנייתן מ

-המחברים בין המערכות ותת) צמתי מידע(ובמוקדים ) אילוצים(תוך תהליך המיפוי יש להתמקד בקשרים ב
  ).קשרים הדדיים(המערכות ויוצרים את המערכת 

                                                           
10
וירטואלית , ההשפעה יכולה להיות פיזית, השפעה לצורך הדיון הזה הינה כל פעולה או מידע המסייע או מפחי ביכולותינו לפעול 

  .עליה ובעוצמתה הפנימית םהשפעה אינה קבועה והיא משתנה כתוצאה מתלות בגורמים אחרים המשפיעי. או משולבת
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) מערכת ניהול מידע(קשרים ומפת ) אמצעים וכוחות(בגמר הניתוח בתהליך לאחור מצטיירת לנו מפת מערכת 
  .את התשתית לתכנון ולפעולה השיחדיו מהוו

, דעת קהל, מקבלי החלטות, דרג מדיני(ממד השפעות חיצוניות :  11המערכות עשויות להפרס על מספר ממדים
כל אחת מאלה הרלוונטית לפעולה במסגרת המשימה מוערכת במידת , )מעורבים וכדומה-השפעות לא, מדיה

מערכת ניהול המידע מציגה את הקשרים , ולאיתור הפערים או סיכונים שהיא יוצרת, שגת המשימהחשיבותה לה
  .בין המערכות

  היפוך כיוון
אליהם משתלבים מוקדים , גדיר יעדי ביניים בדרך אל המטרההוא מ, לאחר המיפוי התכנון הוא בתהליך לפנים

  . רלוונטיים למימוש שלב בתכנית הפעולה) פיזיים ווירטואליים(

על פי  וממוקמת בתוך המערכת הרלוונטית, כל אחת ממוקדת משימה, מערכות משניות של" פוליגונים"נוצרים 
  .צועבבי תהכרחי) שלב(המשימות מוצבות בסדר עולה ומתמקדות אל אבן דרך . למילוי המשימה ןתרומת

מערכות חדשות כדי ליצור את הגמישות -המערכות לשנות תצורה ליצור תת-במעבר משלב לשלב עשויות תת
  .הרשתית למיצוי נכון של ריכוז מאמץ וחיסכון בכוח ולשנות מידת חשיבות בהתאם להתפתחויות בפועל

רמה המערכתית יהיו אלה ב, ברמה הטקטית יהיו אלה לרוב מרכזי עוצמה פיזיים –בכל רמה יש מוקדים אחרים 
, ברמה האסטרטגית יהיו אלה מעצבי דעת קהל, הפיקוד והשליטה וריכוזי האמצעים והכוחות, אמצעי המודיעין

בכל מצב ומקרה יש מטרות ומוקדים . תשתיות אסטרטגיות לאומיות וכך הלאה, קהילות וארגונים בינלאומיים
  . קבועהקשיחה ואין רשימת מטרות  –אחרים 

היא , המערכות-אלה שולטת  מערכת ניהול המידע המהווה את הממשק בין כל מפעילי המערכות ותתבכל 
. חלקם מפקדות פיזיות וחלקם מוקדי מידע על פי הצורך, מורכבת ומופעלת בעזרת המוקדים בהם מנוהל המידע

מוקדי המידע  .המערכות בתוך המערכת שלהם ובין המערכות בכלל המשימה-בין תת  מוקדי המידע מקשרים
  .עשויים להיות חלק ממפקדה או שהם מוקד מקצועי ממוקד

מחשבתית (מתמדת בתנועה וגמישות ובהמלחמה ברציפות את לנהל את הלחימה ועלינו  רשתיתבלחימה 
המצב הבא  תונת ליצירוכומשלנו כיוון ועוצמת הפעולה , כל מצב הוא מצב התחלה, מצבי סיוםבה אין . )ופיזית

  ."עכשיו"העוצמות והכוחות הפועלים והזמינים על בסיס 

מערכות חדשות כדי ליצור את הגמישות -המערכות לשנות תצורה ליצור תת-במעבר משלב לשלב עשויות תת
  .הרשתית למיצוי נכון של ריכוז מאמץ וחיסכון בכוח ולשנות מידת חשיבות בהתאם להתפתחויות בפועל

) של הפעלת הכוח(אנכית הלשלב בחשיבה הליניארית ההירארכית וצריך  ,חייבת התייחסות שונהתמ לשם כך
  .ממדית הממוקדת במערכות ובנושאים-חשיבה לא ליניארית רוחבית ורב

  מערכות ניהול מידע -ניהול מידע   –חשיבה 
  

  .מערכות ניהול מידע יעילות הן מכפילות כוח והן אפשריות בכל מצב וסדר גודל

והפעילים נראית מפחידה  כמותית ואיכותית היא מעל ומעבר למוטת ההבנה הצטברות הכוחות המשפיעים 
כאשר מידע זורם מכל עבר והיכולת האנושית לקלוט ולהטמיע , בעידן התפוצצות המידע של מפקד והשליטה

לפרש אותו ולהפוך אותו מחומר גלם של ידיעות לחומר דלק של מידע ותובנה להנעת מעשים ותהליכים , אותו
  . י זמן ותחת איום מוגבלתבאילוצ

עקרון התכנון צריך להתבסס . ניהול מידע יעיל ונבון הופך להיות המפתח לאיכות הפעלת המערכת בכל רמותיה
קל , מאחר וכאשר אנחנו מגבילים את פעולותינו לתחום מוגדר ,שלנו" העיכול"לרמת יכול  על צמצום ותיחום

                                                           
11
  –לדוגמה , בקרבו פועלות מערכות או מערכות משניות הנדרשות לתחום הזה, ממד הינו מרחב בעל זיקה משותפת בתחום עיקרי 

 ,)תקשוב, לוגיסטיקה, תמרון, אש, ניהול מידע, מודיעין(ממדי המערכות התומכות והמסייעות 
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לנו לנהל ולנצל את המידע  ואפשריי עזר לתכנית ולפעולה שלנו יותר לאפיין לבנות ולהפעיל מערכות וכל
  . כמכפיל כוח

, פריסה ופעולה של מערכות בודדות –העקרון המוביל לניהול יעיל של מערכת של מערכות הוא ביזור מנוהל 
במרשם רשתי זה נראה  ,קשורות בקשרי גומלין עם מערכות אחרות וכולן יחדיו מתואמות ובעלות זיקה למערכת

  . המוקד" לקוחות"מו רשת של מוקדים המהווים צמתים לקישור בין מערכות ורשת של קווים המקשרים בין כ

אנחנו מצוותים רק את , המערכת המבוזרת מאפשרת לנו לבצע משימות של חיסכון בכוח וריכוז מאמץ
זמניים אחרים  ומבזרים את הארגון הזמני הזה לארגונים, המוקדים הרלונטיים למשימה בזמן ומרחב נדרש

אנחנו שולטים בסביבת הלחימה , אנחנו יכולים להסיט מאמצים לכל מיני כיוונים ומשימות. כאשר נדרש
  .ובכוחות שיש לנו

אם עשינו זאת כראוי יש לנו מערכת מבוזרת . השליטה במערכת רבת מערכות היא באמצעות השליטה במוקדים
  .כוללת לפי צרכינומערכות שאנחנו מכוונים ומתאמים כמערכת - של תת

מוקד (כל גורם ברשת . המאפיין מוקד הוא עניין משותף בקלט המגיע אליו ובכיוון אליו הוא מכוון את תוצריו
יכול להיות בעל חשיבות שונה ומשתנה למשימות שונות ויכול לשרת מספר רשתות הפרוסות בממדים ) או קו

  . כוונות משימה מוגדרתשונים וכך יכולות להיות לו בה בעת מספר עוצמות מו" לקוחות"שונים ועם 

, מגדירה את הקשרים הרלוונטיים למשימתו) תחום העניין בו הוא מתמקד(הגדרת המכנה המשותף של המוקד 
והקשרים האלה גמישים ומשתנים על פי הצורך ויכולת השליטה שלנו במידע ואיתם משתנה החשיבות של 

  אותו מוקד למשימתו הנוכחית או הבאה

התצורה אינה משנה התפקיד והתפקוד הוא  –הוא יכול להיות ווירטואלי או פיזי , או נייד מוקד יכול להיות נייח
מפקדה או , או צוות כוחות מסייע או תומך לחימה, יכולים להיות צוות קרב מוקדים .המקנה לו יכולות וחשיבות

  .המידע הוא החשוב, אין חשיבות לתצורה הפיזית –מוקד ידע 

להרכיב ולפרק , היכולת לשנע מידע בין כל הצרכנים, טבור של כל המערכות האלהמהווה את ההמידע מערכת 
ליצור מוקדים ולשנות סדרי עדיפויות כל אלה מותנים באיכות מערכת , מערכות משניותביעילות ובמהירות 

  ).נתונים וכדומה, חזותי, קולי(התקשוב בכל צורותיה 

  מענה לאי הוודאות של שדה הקרב -ניהול הקרב מול מערכת מורכבת של מערכות 
  

חוסר הידע שלנו על ההתפתחויות בשדה הקרב והגורמים להם היה גדול יותר מהידע שעמד , במשך שנים רבות
מרכיב אי הוודאות היה גדול כמעט כמו מרכיב הוודאות והדבר גרר , "וודאות-אי"בספרות קראו לכך , לרשותנו

הדבר הוביל . בעצמנו והשארנו הרבה למזל או לגאונות –וע לנו אחריו התמקדות בחשיבה ובתכנון במה שיד
  . אנחנו נפעל וניערך להגיב על פי ההתפתחויות, "נעשה ונשמע"לניהול והפעלה במתכונת 

  
וכאשר נוספו לנו יכולות להשפיע על דרך ההתנהלות של האויב , כאשר יש לנו יכולות טובות יותר לדעת יותר

  ").אי הוודאותנפח "צמצום (ושל הסביבה 

  סיכום
  

זה לא עובד מול האויב הניצב . אנחנו נפעל והוא ימחץ  -כעוצמה מכרעת בנוסח , בעבר הפעלנו הרבה כוח
במלחמות בסביבת המלחמה . ותכנון הלחימה צריך למצוא דרכים יעילות יותר להשגת השליטה, מולנו כיום

, בהתפתחויות, בשטח, אלא להשיג שליטה במצב להשמיד את כוחות האויב) בדרך כלל(אין כוונה , הנוכחית
  . ביכולת התנגדות וכדומה בהתאם להגדרת המטרה
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  הסביבה
ויש לה השפעה רבה על בחירת דרכי הפעלת , הסביבה והפעולה בסביבה צריכים לתפוס מקום מרכזי בתכנון

בעולם הרחב כבר , בעברבפורמט הפקודות " קרקע"או " שטח"זה הרבה יותר מסעיף . הכוח והאמצעים השונים

,  בעיקר בלחימה בקרב אוכלוסיה, תנאי סביבת הלחימה). Human Terrain" (שטח אנושי"קבעו את המונח 
, במלחמות הכרעה בין צבאות סדירים הסביבה היתה טופוגרפית בעיקר, מהווים מרכיב קריטי בלחימה מבוזרת

  .יהול הלחימההאוכלוסייה הייתה קרבן תמידי אבל היא לא השפיעה על נ

  האוכלוסייה
הלחימה אינה סובבת סביב ביצורים ומערכים , במלחמה בעידן הנוכחי האוכלוסייה הינה גורם משמעותי

  . מרצון או שלא מרצון, הלוחמים המתגוננים נטמעים באוכלוסייה, מבוצרים עמוקים
טרות העיקריות של הצבא ולכן המ, היא חפצה לשמר את חייה, האוכלוסייה אינה פועלת בהכרח כנגד הצבא

 הלמנוע או לצמצם את סיוע האוכלוסיי, כנגדנו הצריכות לנוע בין לצמצם או למנוע את פעולת האוכלוסיי
המצב קשה  –כי כאשר האוכלוסייה מסייעת לאויב , ואם ניתן אף  להעביר את דעת האוכלוסייה לצידנו, לאויב

  . שבעתיים
, האוכלוסייה מפעילה מאמצים אקטיביים כדי לשמר את קיומה ואת חייה, לא אויב, ה היא יריביכלוסיוהא

בעיקר בגלל מידת התהודה והשפעותיה הנובעים ממנה ומשפיעים על , ויוצרת מגבלות קשות להפעלת הכוח
  . קבלת החלטות  ברמות העליונות של המדינה על היכולת להשיג את מטרות המלחמה

פוס חלק חשוב ות של הישג אפשרי או נדרש בפעולה בקרב האוכלוסייה וההישג הזה צריך לתיש רמות שונ
  .בהישג הנדרש הכללי

  המענה
מוקדי / ברמה המערכתית זה שילוב של צוותי קרב , המענה ברמה הטקטית למערכת המורכבת הם צוותי קרב

מפקדות ומוקדי (מוקדי מידע בעיקר  ברמה האסטרטגית מרכזי הכובד הם, )הוק-מפקדות קבועות או אד(מידע 
  )ידע מקצועי או מתמחה

כך אנחנו מגיעים ללחימה משולבת לשילוב מספר . הגישה הזו משעבדת את האמצעים למטרות ולדרכי הפעולה
   . זה מחייב גישה כוללת מראש, רבדים בכל הרמות

  הקרב המבוזר  עקרונות
 תצריך גמישות ארגונית ותפעולית היכול, זמן ועוצמת הלחימה, הכתבת מקום, לצורך נטילת היוזמה  - גמישות 

שאותן , הרעיון המרכזי בגמישות הינו בניין הכוח על בסיס עתודות. לשנות מוקדי עוצמה וכיווני הפעלה
צריך לארגן את הכוחות באופן המאפשר לממש . המפקד יכול להטיל לקרב לניצול הזדמנויות או לפתרון בעיות

המבוסס על צוותי קרב אוטונומיים במגע ארגון כוחות . לצורכי הפעלת הכוחות למימושה את התפיסה הזו
, להגברת עוצמה, היכולים להשתלב במהירות עם צוותי קרב אחרים להשלמת יכולות וכוחות עתודה ,למשימתם

   .לשינוי כיוון וכיוצא באלה

הפיקוד כמערכת  –מערכת ניהול מידע יעילה  ואמינה עונה לשני צרכים מרכזיים  -ביזוריות פיקוד ושליטה 
ועוטפת אותה מערכת ניהול המידע בה פועלים המטות והיא , הירארכית בה פוקדים המפקדים על כוחותיהם

  .רשתית ועניינה מידע וסיוע מרחבי

 –וממשק וירטואלי , המפקדה בה פועל המטה ועליה נשען המפקד –ממשק פיזי , בין שני אלה יש ממשק כפול 
כך ימצאו המוקדים הוירטואליים ) טקטית(ככל שרמת המשימה נמוכה יותר , המוקדים המחברים בין רשתות

 –לדוגמה (וברמות גבוהות יותר חלק מהמוקדים עשוי להמצא באתרים אחרים או רק ברשת , בתוך המפקדות
י קבלת ההחלטות של צריך להתאים את תורת התפעול ותהליכלכך ). ע המודיעין וכדומהסיו, הסיוע האווירי
  .מפקדים ומטות

זה מחייב .  מערכת ניהול המידע הופכת להיות הטבור והממשק החיוני והקריטי לפעולת מערכת של מערכות
ידע לתפקוד כזה להתאים את מבנה מפקדות לתמוך במתכונת הפעלה כזו וזה מחייב להתאים את מערכות המ

אינו חייב לפעול מתוך ) הציר הפיקודי ההירארכי(המפקד , הפתרון הטכנולוגי אינו לב העניין. של מפקדות
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תפקודו , ניהוג וקשר בלתי אמצעי עם לוחמים ומפקדי משנה, מנהיגות, הדגש שלו הוא על פיקוד –המפקדה 
, חבורת פיקוד המצויה היכן שהוא ממקם את עצמוולצורך כך הוא פועל בעזרת , מבוסס על אישיותו ויכולותיו

השליטה והבקרה פועל , המנהל את מערכות התכנון, המטה. לעיתים במפקדה לעתים מחוץ לה על פי הצורך
 ). פנימית וחיצונית(ונשען על מערכות ניהול מידע , מתוך מפקדה

. יבותו ומשקלו של הגורם האנושיסביבת הלחימה הזו מדגישה לאין ערוך את חש  -הגורם האנושי  / המפקד 
היא מציבה במפורש ובמודגש את , הזרימה הבלתי נפסקת כולן פרי מוחם של מפקדים, הגמישות, התחבולה

 .הגורם האנושי מעל ליכולות הטכנולוגיות

   


