
   תמלול סרטון פיקוד ושליטה

   שליטהו פיקוד – 1שקף  מס' 

מידע, התפתחותו, ניהולו ושימושיו הם הכוח המניע את התפתחות  –עידן המידע כשמו כן הוא 

היכולות המשופרות, וכדי לנצל את היכולות החדשות אנחנו צריכים להתאים את דרכי הפעולה ודרכי 

ושליטה יעילות  אלו מערכות הפיקוד והשליטה.  מערכות פיקודובתחום המלחמה והלחימה  –הניהול 

 הן נקודת ארכימדס להפעלת כל מערכת וכוח נוכחי ועתידי.

 בסרטון הזה נציג על קצה המזלג השלכות של העידן המפציע וכיווני חשיבה ופעולה להערכות לקראת

  פעולה במסגרתו

שליטה, המבנה וזרימת המידע, הארגון שלד מערכות הפיקוד וה –נציג את המשמעויות הכלליות 

המותאם ליכולות החדשות, ועבודת המפקד והמפקדה הנשענים על היכולות האלה למיצוי מיטבי של 

  כל העומד לרשותם להשלמת משימתם

כל מה שניתן לעשות בעידן הנוכחי ניתן לעשות טוב יותר, מהר יותר, ביעילות רבה  –זה עידן שונה 

  האם נצליח בכך? – יותר ובכוח קטן יותר

  התשובה היא בפתרונות התורתיים והארגוניים שנמצא, בטיב בניין הכוח והכנתו לקרב.

   המשפיעים העיקריים – 2שקף מס' 

במבט כולל ניתן להציג את המאפיינים העיקריים המבחינים בין הלחימה בעידן המידע ללחימה בעידן 

 התעשייתי שקדם לו. 

ממדית בשילוב -מידע במרחב הלחימה הווירטואלי, לחימה רבהוחמת ל –הופעת מרחב לחימה חדש 

האוויר, הים, היבשה והמידע, והפיכת ממד הזמן לאמצעי  –ארבעת הממדים למשימה ומטרה אחודה 

לחימה יחד עם הגידול בממד המרחב שני אלה יוצרים כלים, אמצעים ויכולות שלא היו מבצעיות קודם 

  לכן.

משימה נהייה קל יותר  ןמוכוופיקוד  –רכי ומערכות הפיקוד והשליטה זה משפיע מהותית על מע

אך יחד אתו מביא צורך להתאים את תהליכי קבלת ההחלטות ומבנה מערכות הפיקוד  –למימוש 

  והשליטה לארגון אחר

קרב המגע נותר כבימי קיין והבל, אך עבודת המטה ופעולת  -אין שינוי ביחסי המפקד והלוחמים 

  קדה הנשענות על טכנולוגיה השתנו עד מאדומשימות המפ

   ההיררכיה נתיבי – 3שקף מס' 

היא רק  –פיקוד מוכוון משימה ופעולה רשתית חסרת הירארכיה אינם אנרכיה. ההיררכיה קיימת 

 שינתה נתיב.

כאשר מערכת הפיקוד והשליטה היא דינמית גם נתיבי ההיררכיה ממשתנים עם המשימה. בהקמת 

הכללים  –עים כללי סיווג והרשאות כדי להבטיח את פעולתו התקינה והיעילה מקבץ מידע נקב

יש והם מאפשרים צפייה/האזנה בלבד, יש  –נקבעים על התרומה המצופה לביצוע המשימה 

שרים עיבוד מידע לשם כך בכל מערכת פיקוד ושליטה פהמאפשרים הזנת מידע או משיכתו ויש המא

  הול מידע ומרכז או מוקד מידע.או מפקדה צריכה להיות מערכת ני

ים משימתיים עם משתתפים רלוונטיים כחלק בהמערכת גמישה ודינמית ויש בה אפשרות להקים נתי

  מניהול הלחימה. 

הפיקוד הוא התנאי לביצוע המשימה ואין בו  –הוא הירארכי נוקשה  –נתיב הפיקוד אינו חלק מכך 

חריות, עבודת המטה היא המלצה שאין בה ועם הסמכות באה הא –פשרות, פיקוד הוא סמכות 

  אחריות, מפקד יכול להאציל סמכות למטה אבל האחריות אינה נחלקת.

  



   פיקוד מוכוון משימה  –הרעיון המוביל  – 4שקף מס' 

יותר נגישות למידע מערכות הפיקוד והשליטה מבוססות על תפיסת פיקוד מוכוון משימה. ככל שיש 

מפקד להעריך את מצבו ולתכנן את פעולותיו. הוא אינו נזקק למוקדי מידע יכולת של הרלוונטי גדלה 

פיקוד  –הירארכיים מעליו ובאגפיו. יחד עם זאת מערכת הפיקוד היא מערכת הירארכית במהותה 

גם בפיקוד מוכוון משימה מתן האפשרות למפקד ברמה כפופה לתכנן ולנהל את  –אינו ניתן לביזור 

הטלת משימת התכנון והניהול  –אינה מסירה את אחריות הפיקוד בכל הדרגים פעולותיו כראות עיניו 

זה תפקידו ואחריותו להכין את פקודיו  –על מפקד כפיף אינה פותרת את המפקד הממונה מאחריות 

 ושהוא יוכל לישון בשקט. –לבצע את המוטל עליהם 

-זו תת –בביצוע תפקידם  עבודת מטה צריכה לתמוך במפקד וביחידה –עבודת המטה זה דבר אחר 

מערכת הנותנת למפקד את הכלים לקבלת החלטותיו ולניהול הלחימה, היא פועלת במתכונת רשתית 

קראנו לרשתות מקבצים כדי להבחין בין רשת הירארכית לכזו שאינה הירארכית,  –שאינה הירארכית 

ציפות לחימה, ניהול האש המטה מאורגן בצוותי משימה כמו ניהול הקרב הנוכחי, הכנת הקרב הבא, ר

  אגפי צריך לעבור מהעולם. -הארגון החיילי –הוק לפי צורך -ואחרים אד

   ארגון לקרב – 5שקף מס' 

כאשר מערכות המידע ערוכות ופועלות היטב ניתן לשלב במאמץ הלוחם אמצעים וכוחות שאינם 

 קרב המגע. בהכרח בכפיפה אחת בתא הלחימה של

מודיעין, אש, לוגיסטיקה, תקשוב ודומיהם עשויים להשתלב בקרב המגע  ממדי כולל אמצעי-שילוב רב

היכולות קיימות המכשול הוא הירארכית  –היבשתי בין אם מקורם באוויר, בים, או בעומק שטחנו 

  הפיקוד והשליטה.

אין יותר  מגבלת  –ממדי אל כל משימה כמעט -היכולות המשולבות מאפשרות עריכת תמרון רב

  מקום"."הכוח בקרבת 

יה להיות בלחימה בקרב מגע על ולמשל לחימה מהעומק אל העומק עשויה להיות בתמרון לעומק, עש

התמרון יכול לקבל צורות  –בסיס עתודות וניצול הצלחה, עשויה להיות קרב אש כנגד מטרות איכות 

  תמרון מתפרס, מתכנס או מבוזר. –מגוונות יותר 

  לחימה אחידה, אחדות השפה, ממשקים ואחדות הפיקודהתנאים ההכרחיים  לכל אלה הם תורת 

   שאף המידע – 6שקף מס' 

מידע מרחף באוויר, חלקו נצבר כדיווח מובנה מראש במערכות המידע השונות וחלקו נאסף מתוך 

 הרשת המקבצית לסוגיה.

בלחימה, כמות המידע המצטברת ומידת דחיפותה מחייבת מערכת ניהול מידע שתבטיח הגעת כל 

ע לידי מי שזקוק לו ומהצד השני לאפשר לכל מי שזקוק למידע לאתר אותו ולקבל את הדרוש לו מיד

  בזמן ובאיכות שהוא צריך

על בסיס הרשאות, בהם יופיעו סוגים שונים של מידע ושל  –מקבצי המידע צריכים להיות נגישים 

  זותי, מידע נתונים,מידע ח –כמו ידיעות, עיבוד של ידיעות למידע, הערכות וכדומה –תצוגות 

 אחלוקת המקבצים למקצבים משימתיים ולמקבצים מתמחים תאפשר וויסות של שטף המידע לל

  הצפה.

  מערכות בינה מלאכותיות תעשנה את הוויסות האחסון וההפצה

   טיב המערכת כטיב הממשקים – 7שקף מס' 

צריכה להיות מיטבית  מערכת-כל תת –כדי שמערכות מידע תתפקדנה ביעילותו ותמנע הצפה במידע 

בתחומה ועם ממשק המאפשר העברת מידע או צפייה במידע לפי צורך והרשאה. ממשקים טובים 

 ת המערכת מעומס ויאפשרו נגישות לפי צורך.אישחררו 

  יעלה על תועלת המערכת. קםזונממשקים גרועים ישתקו את המערכת כולה 



ת הם כלים טכניים שחשיבותם היא משותפהמערכות הממשקים, פרוטוקולי התוכנות והשפה 

  מערכתית מכרעת.

את הפיתוח  תללוועקרון הפשטות, והצמצום למינימום ההכרחי צריך  –כדי שזה יוכל לעבוד 

  וההפעלה. 

מידע הוא אמצעי לחימה, המערכות הן קני השיגור צריך להיות צוות ייעודי לנהל את כל אלה כחלק 

  היחידתי והעוצבתיממערכת ניהול המידע וממרכז העוצמה 

   מערכות פיקוד ושליטה  – 8שקף מס' 

מורכבת ממספר מערכים שכמו בכל מערכת כולם פועלים במתכונת הפיקוד ושליטה זו מערכת 

העברת מידע לסוגיו לכל מי שמופעל, נתמך או מסתייע במידע שהמערכת  –משולבת למטרה אחידה 

 מייצרת, מנהלת ופועלת באמצעותו.

בין אם הם  עמערכות ולצרכני מיד-כללים אחידים, שפה משותפת וממשקים לתתילשם כך יש לה 

  כפופים לה ובין אם הם משתלבים בפעולותיה.

המפעיל ומשרת את מפקדי כוחות המשנה, מערך עבודת  –מערכי המערכת הם מערך הפיקוד 

והמנהל את הוא גם המערך המבקר שהמטה היוצר את הכלים לתכנון ולהפעלת הכוחות והאמצעים, 

עיקר זרימת המידע בו היא רשתית ושטוחה, ומערך התמיכה והסיוע המפעיל ומקשר בין  –הפעולות 

הכוח הלוחם הכפוף לבין אמצעים וכוחות המשתלבים בפעולותיו. זה מערך המתבסס על רשתות (או 

  מרחבית.-ממדית ולחימה רב-מקבצים) מתמחות ומשימתיות המשלב כל רמה בלחימה רב

   משימות מטה ומפקדה – 9ס' שקף מ

כאשר יש מערכת ניהול מידע והיא פועלת  היטב ניתן להבחין בחלוקת התפקידים וההתמקדות של 

 הגוף הפוקד והמנהל את הלחימה.

ידי  נוכחותו ומעורבותו במוקדי ההכרעה, הוא מנהיג את חייליו -המפקד מתמקד במימוש תכניתו, על

הוא מנחה את מטהו לגבי התכניות, הוא מאשר את התכניות והופך בפיקוד ישיר ובנוכחותו ביניהם, 

  האחריות בסופו של יום היא שלו ורק שלו. –אותן לתכניותיו שלו 

הוא חייב בחלוקת זמנו וחלוקת הקשב שלו בין חייליו ומפקדתו, הוא אינו חייב להימצא במפקדה כל 

  העת או אפילו מרבית הזמן, בשביל זה יש לו מטה

וסקת בכל הפעולות לתכנון הלחימה, להכנת הכוחות, לניהול המבצעים כעזר למפקד, המפקדה ע

היא מפעילה אמצעים כתמיכה וכסיוע לכוחות במגע ובלחימה מהעומק אל  –המפקדה היא גוף לוחם 

  העומק

  מרחבית תפקידה הלוחמני עולה בסדר גודל-ממדית ורב-בלחימה רב

ממוקדת בכוחות הלוחמים, הדיווחים למפקדה ממונה  היא  –בעיקרון כל מפקדה מסתכלת קדימה 

  צה לדעת יותר שיבוא קדימהורמצויים במקבצי המידע, ואם מישהו 

   עבודת המטה והמפקדה – 10שקף מס' 

בעוד הלחימה בקרב המגע נותרה בעיקרון דומה, החייל אותו חייל, המפקד אותו מפקד, היכולות 

אלא שזה נכון  –י גודל, עוצמתם הפוטנציאלית גדלה והאפשרויות העומדות לרשותם גדלו בסדר

 שרת כזו.עבתנאי שכלל המערכת המפעילה תומכת ומסייעת מותאמת ללחימה מו

הן עלו מ"כלי עזר למפקד" לגוף תומך  –עבודת המטה ותפעול המפקדות משתנות בסדר גודל 

  וחות שבמגע.לחימה, מסייע ללחימה הן בזכות עצמן והן בתפקידן להוות מכפיל כוח לכ

  ייעוד המטה והמפקדה היא בניהול קרב הנוכחי ובהכנת הקרב הבא

הם עושים זאת על מצע של מערכות ניהול מידע, הן מנהלות ומתאמות את התפתחות הלחימה 

  בעזרת מערכות ניהול זמן ותזמון



מקבצים המקנים שפה  –רות ומפעילות מקבצי מידע לשירות הכוחות הלוחמים ומפקדיהם צוהן י

  משותפת ובנק מידע  לכל המשתתפים 

 –מנת לעשות זאת ביעילות המטה והמפקדה צריכים לפעול במתכונת צוותי קרב מטה משולבים -על

  למשימות לחימת מטה משולבות מלכתחילה.

אין חשיבות לקרבתה למפקד, ובה  –בו היא משרתת את ייעודה מיקום המפקדה צריך להיות במקום 

כי שום מערכת מידע אינה מחליפה את המגע  –בעת היא חייבת להיות בקרבת הכוחות הלוחמים 

  אל פנים. -האנושי פנים

   מונחים מותאמים  -דוגמה – 11שקף מס'

לשינויים בסביבה  לשם כך דרושה שפה עשירה יותר, דרושה התאמת מושגים ומונחים מותאמים

וצורך בחשיבה דינמית יותר , רחבה יותר ועשירה באפשרויותיה, אך יחד עם זאת, כשפה לשימוש 

 וטלים חלק במערכה, נפת לכל התצבאי היא חייבת להיות אחידה ומשו

וכעת  –תנו מימים ימימה אלא שבעבר הם התבססו סביב הלוחם והמפקד יהפיקוד והשליטה הם א

לא בתכונותיהם  –טכנולוגית המעלה את הלוחם והמפקד מספר דרגות ביכולותיהם נוספה הסביבה ה

  ואת הפער הזה השפה באה לסגור. –

והחשיבה של עידן המידע צריכה שפה משלה כדי לעלות גם כן  –השפה היא הכלי המנווט חשיבה 

  .במעלה המדרגות ולא להותיר את הלוחמים והמפקדים עם כלים מצויינים ושפה מאובנת

  

  

  

  

  

  

  

 


