
   

השפעת עידן המידע על 
  מלחמה ולחימה

  התפתחויות קוגיטיביות מקדמותהתפתחויות טכולוגיות 

התפתחות היא תהליך משולב של מחולל ההתפתחות, טכנולוגיה בדיון הזה, ותובנות אנושיות. טכנולוגיה 
מתפתחת בראשיתה מרעיון אנושי, אך לעתים, כמו בדיון שלפנינו, הטכנולוגיה מתפתחת לכיוונים ובקצב שלא 

קדם, אך בהחלט לא בשיאו, אנחנו מצויים בשלב מתנחזו מראש, ויוצרת יכולות והזדמנויות שונות וחדשות. 
של תהליך התפתחות עידן המידע וצריך להדביק את פיגור ההתפתחויות התבונתיות אחרי ההתפתחויות 

  הטכנולוגיות.
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  יהול קרבעל  מהפכת המידע השפעת  - פרק ראשון 

   תפיסת עולם כרקע לעבודה הזו

 הדרג המדיי לצבא.מטרתה להשיג שליטה במצב, תהליך או מקום בהתאם למטרות שקובע שלחימה היא פעולה 
כלל  שועדו לסייע בידי אדם להפעיל אתבחוד הלחימה יצב האדם, לעזרתו ולשימושו יש אמצעי לחימה, 

במחיר חיי אדם ומחיר כלכלי, חברתי ופוליטי שהדרג  והמטרות שקבעאת ג יחות כדי להשוכהאמצעים וה
  המדיי מוכן לשלם.

  
תורת הלחימה. תחילה היו אלה אמצעים במימי הקרב הראשון היו אמצעי לחימה חלק בלתי פרד, ומשפיע 

למערכות לחימה, אמצעי לחימה  הפתפתחותהליך למידה שילוב פיתוח טכולוגי וקיטיים לשימוש עצמי, וב
ביחד עם  .המגעשילוב אשים ומערכות המופעלות גם הרחק מקו במערכות ארגון לחימה ובהמשך גם לו

יכולות אושיות כדי להשיג את מטרות הלחימה עם האמצעי את תורת הלחימה היה הדרך לשלב הטכולוגיה 
  הלחימה

  
שכמעט ולא השתו במשך אלפי (של האדם הבסיסות תורת הלחימה שילבה תמיד בין היכולות הקוגיטיביות 

וברות תהליכי התפתחות בלתי פוסקים עם פריצות דרך כפרט וכקבוצה, ובין יכולות טכולוגיות שעברו וע) שים
  מעת לעת. 

  
מאחר והאדם ממעט להשתות, תורת הלחימה (כמו גם תפיסות בשטחי חיים אחרים) מתפתחת במגמה של 

הכוות פיתוח טכולוגי לתגבור היכולות האושיות ולפריצה למרחבים שהאדם איו יכול להגיע אליהם או לפעול 
להשגת המשולבות ת ויכולהדרכי פעולה ארגויות למיצוי מיטבי של פיתוח של טכולוגיות, ו ללא שילוב בהם

בסופו של דבר, מלחמה היא פעולה של בי אדם בתאי סביבה ויכולות טכולוגיות בתקופה תוה.  לחימהמטרות 
איה יכולה לבדה ואת זאת שום מכוה או טכולוגיה  –כגד בי אדם אחרים כלומר קוגיציה כגד קוגיציה 

מלחמה היא פעולה אושית, כל הפתרוות הטכולוגיים והתורתיים עוים לחלק מהעשייה הכוללת, ורק  להחליף.
    ולהפיק את המיטב מהמצאותיו שלו. התמוה הכוללת"האדם יכול להקיף את "

  
עידן המידע כפי שהוא חזוי כיום לעשור (בערך) עתידי. קראת תורת הלחימה למגמות פיתוח העבודה הזו דה ב

עידן שהחל  .לאו דווקא בתחום הצבאי  ,ההתפתחות החזויה שעת על התפתחות עידן המידע בחיי האדם בכלל
שישים של המאה העשרים, - ח בקפיצות מדרגה בשות התלושים של המאה העשרים, והתפבשות העשרים והש

וקצב  ,עשור הראשון של המאה העשרים ואחתוב
מצב רוויה עד שגיע ל בהתמדה ההתפתחות גובר

מצב שלצורך העבודה הזו המחייב שיוי מהותי, 
אחו מיחים שיהיה בשות הארבעים של המאה 

  העשרים ואחת.
  
  

   ה ומידעלחימ

התלות בידע האושי מגבילה מאד, יש אחו מתבוים, בוחים ומהלים לחימה על בסיס המידע שברשותו. 
אדם צריך  מסביבו הרבה יותר ממה שאחו יודעים ויכולים להכיל או לעכל, כדי להגיע להישגים טובים יותר,

  לתגבר את יכולותיו המוגבלות.
  

 הוודאות- ידי  בי האדם כממלכת אי- והמציאות סביבו (בכל סביבה) מכוה עלהפער בין היכולות האושיות 
הוודאות היא בפשטות פערי ידיעה והבה. ככל - ממלכת איבמערכות הצבאיות וככוח עליון במערכות אחרות. 

  הוודאות.- שצמצם את אלה קטין את מרחב אי
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הוודאות - ם מרחב איוותיו ליצור כלים לצמצלא חדל מיסיו ומעולםהאדם הכיר במצב הזה מימיו הראשוים 
  . סופי.- כראה איןועדיין המרחב הזה 

בין היתר אותן הוא מסה לשפר האדם ויכולותיו הקוגיטיביות,  - היו שיים  ,מאז ומעולם, כיווי הפתרוות
, לאיסוף, עיבוד והפצת מידע יםטכולוגי עזר- י, ומאמץ לפתח כלבחשַ בעבודת צוות, בקבוצות חשיבה ובתהליכי מֵ 

  . שוות היכולות לבצע פעולות ברמת מורכבותעל המידע המעובד  ותהמתבססובהמשך לפתח כלים ומכוות 
   

כלי הפתרוות שהאדם מצא עד כה הם בתחומי ה"מכוות" ופתרוות ארגויים ומתודיים. חלקם החלו בשיפור 
הטלוויזיה וכדומה, הופעת המחשב הייתה קפיצת מדרגה  "המידע". הכתב, הייר, הדפוס, הרדיו,העברת 

היו המדרגה הראשוה בקפיצות דרך טכולוגיות שהאיטרט והמחשב  מהעברת מידע לעיבוד מידע וכאן הופיעו
  המדרגה הזו.  בתחילתאחו  .המובילות ויצירת ידע חדש ואיתו יכולות משופרותחדשות ואושיות 

  
שות למערכות יהול המידע הקיימות, אבל המידע "סיפחו" את היכולות החד עידןבשלבים הראשוים של 

מהפכת המידע יצרה צויה בתהליך התפתחות מהיר. מביאה לשיויים בכל תחומי חייו, והיא מהמידע  מהפכת
איכות הרבה מעבר בבפירוט ו ,ו מאגרי מידע בהיקףימצב שלא היה מוכר לבי האדם לפי כן, עומדים לרשות

  ו לאגור ולעכל. יתויכולל
  

תרבות ב הטמעתההסתגלות" בין הופעת הטכולוגיה ויישומיה לבין עיכול ו"זמן  דרשבכל מהפיכה טכולוגית 
קט" במחשב סקל ומהיר יותר להחליף "די. ככלל ושל החברה האושיתכפרט הערכית והארגוית של האדם 

ות הרגלים ותרבות תפקודית וחברתית של בויים מהותיים י האדם מאשר לשי שיים החרדים מפובין העקש
  מצויה אמות המלחמה. 

  
ית שלו, יתן לראות דוגמה בהשתלטות וגראת הארגון והתרבות הא מקדימהבו הטכולוגיה  בזמןאחו מצויים 

, שיתוהמידע וחוסר היכולת הא עידןשימוש ביכולות החדשות של תוך שעושה התקשורת על חייו  העוית
  מידע שקדמו לה. בהם התהלו בסביבות ההל בקרבה באותה "שפיות הדעת" ותהליכי השימוש תלה המיידית,

  
הארגון הצבאי למשל, מתהל בכלים ארגויים ומחשבתיים בפיגור של עשרות שים מהיכולות שהטכולוגיה 

טות וההלים הארגויים לפיהם מאפשרת לו. בעודו מצטייד בכלים מעודכים וחדשיים, תהליכי קבלת ההחל
  שים מאחור ומועים ממו להשיג "הרבה יותר". 30 – 20שם - הוא פועל מצויים אי

  
אחת ההשלכות המשמעותיות ביותר היא בתחום הזמן. יהול זמן הפך להיות גורם מכריע גם אם סמוי. מידע 

ם בתהליכי קבלת ההחלטות בכל הרמות, מגיע במהירות רבה מאד, כמעט מידית, יתן לקצר את כל לוחות הזמי
יתן להפעיל כוחות מהר יותר  בגלל שהמידע הדרוש מצוי (או יכול להיות מצוי) ברשותם, תמוות המצב 

ב ועבודת מטה, בהכשרת מפקדים אבל כל אלה מותים בהתאמה ארגוית, בתהליכי ֵמחשַ  - מתגבשות מהר יותר  
לממש. קצב השיוי הטכולוגי מהיר פי כמה מקצב מימוש ההשלכות וכדומה, ודווקא אלה הם מהקשים ביותר 

  על בי האדם כפרטים ועוד הרבה יותר  כאשר מדובר במערכות אושיות.
  

ולא קוגיטיבית, פותחו ווצרו כלים ל"טיפול" מהיר דיגיטלית - מהפכת המידע היא במהותה מהפכה אלקטרוית
צרו תאי גים כולליים). היכולות החדשות יוף, עיבוד והפצה (כמושאיס –הרבה יותר במידע בכל "מסלול חייו" 

המחייבים את האדם "הטכולוגי" להתאים את עצמו לתאים חדשים סביבה (מציאות, שימוש והשפעה) 
לא יתן לעצור את ההתפתות הזו מאחר והיא איה ייחודית לסקטור מסוים, וההתפתחות  החדשים והמתפתחים.

במחשבתו בעיקר, עקומת גידול  –את כל תחומי החיים, הסקטור הצבאי צריך לקפוץ מדרגה  "האזרחית" מציפה
 היכולות מצויה בחשיבה ולא בהצטיידות. 

   ההשפעה וההשלכות על התרבות הארגוית והתפעולית בלחימה

את יכולתו של מפקד לחזות את התפתחות הקרב ולהפעיל  מידתהיה הייתה ואחת הבעיות הקשות בלחימה 
ויכולתו להפעיל ולשלוט במה כלומר השילוב בין מה שהוא יודע  כוחותיו בצורה היעילה ביותר להשגת יעדיו.

  יש לכך מספר סיבות מרכזיות:שעומד לרשותו. 
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הגדרת ידיעות 

 חיוניות

הגדרת זמן 
המידעחיוניות   

הגדרת מרחב 

 "צרכני המידע"
ניהול אחסון 

 פשטות
 אחדות השפה

פיקוד מוכוון 

 משימה
 אחדות הפיקוד

 יעילות

אמינות

  חוסר מידע מספיק •

 בזמן דרש 1בעומק "ההבה" יכולת יתוח מידע מוגבלת •

 ההתרחשויות והצטברות המידעהכשרת מפקדי משה וקציי מטה שאיה תואמת לקצב  •

 שליטה לא מספקת בהתפתחות הפעולות •

  פעילות לא צפויה של האויב •

 .או שלטיםהשפעת גורמים סביבתיים בלתי מבוקרים  •
 

", ובעזרת המיוח וודאות- אי" – )המתחמק מאחריות(מקובל לכרוך את כולם יחדיו ולקרוא לכך בשם 
התוצאה היא  ."וודאות- איהזה קבעו דרכי קבלת החלטות מותאמות ל"קבלת החלטה בתאי 

יכולתו המוגבלת של מפקד לחזות את התפתחות הקרב ולהפעיל את  –המשפט המופיע למעלה 
  כוחותיו בצורה היעילה ביותר להשגת מטרותיו.

  
זה וח, אבל איו מחויב המציאות. בבחיה מזוויות מבט אחרות וצרת תמוה שוה, וחלק מאותם 

בעזרת הטכולוגיות הקיימות כיום לאיסוף, לא קשים בכלל, וקשיים מתבררים כקשים פחות או 
הוודאות הוכחי, ויחד עם זאת לייצר מרחבי שימוש - יתן לצמצם את מרחב איעיבוד ויתוח מידע 

הצטברות משמעויות עידן המידע מצביע על צורך בפתרון כולל,  2.בעייתיים אחריםבתחומים במידע 
  פתרון בעיה קודתית חושף בעיות או ושאים שקודם לכן לא גלו לעין.

  
ומערכות מהעבר  םיותר שדרוג של כלי קפיצה המדרגה מאפשרת מעבר לעידן חדש לא

  אלא  מעבר למשהו שהוא פתח לעתיד אחר. לשם כך צריך לפתור מספר קשיים.

הוא בעיה ארגוית החוסר במידע איו בעיה כמותית,  –חוסר במידע  •
מה אחו רוצים  –הידיעות החיויות הגדרת ב מצוי המוקדואפקטיביות. 
. יש כיום מספיק אמצעים וכלים לבחירת מידע, לעיבודו ולהפצתו וצריכים לדעת

 - (לא ידעו  תעופהוכמעט בכל אירוע בעבר, בו לדרכי פעולה המתאימים לצרכיו. 
לראות כי היו בידיו מספיק סימים מעידים מראש  רתוח לאחוי, יתן בלא ערכו)

  חוסר יכולתו להבחין בהם. ורק

לתהליכי קבל תהחלטות הכשרת מפקדי משה וקציי מטה  - הכשרת מפקדים  •
תפיסת הפיקוד של  .ואמת לקצב ההתרחשויות והצטברות המידעמטה ת תולעבוד

מטרתו לאפשר יוזמה,  –צה"ל מתבססת תיאורטית על "פיקוד מוכוון משימה" 
אגרסיביות, פיתוח מהיגות וחושבת וכיוצא באלה תכוות המתבססות על היכולת 

כלים  פיתוחהכשרת מפקדים ולשם כך דרשת הקוגיטיבית של מפקדים. 
פשטות,  –רכים האלה כוללות שיאפשרו להם לעשות זאת. בצידה הקוגיטיבי הד

שפה אחידה וברורה, אימוים ותרגול, "מרווח" טעות ללמידה, האצלת סמכויות 
ברים את המפקד גְ פיתוח מערכות וכלים המתַ  - בצד הטכולוגי  .וכיוצא באלה

יה ייה והתיהמשתמש, מקים לו מידע ויכולות הפצת מידע (ופקודות הן מידע) ללא התל
מערכות מוכווות משימה קודת המוצא היה ת בירוקרטיות בלתי חיויות. במערכות הירארכיו

 במקום מערכות מוכווות ארגון.

שאלות או  לויכולת היתוח היא תוצאה של הגדרה מוקדמת לאי –יכולת יתוח מוגבלת   •
, היתוח עשה במתכות ממוצעת וודאות- איכאשר יוצאים מקודת המוצא של  .רוצים תשובה

ומההגדרה מה אחו  ובעיםידועות מראש. כל אלה וממוצעות  ןמראש, והתוצאות אף ה קבועה
את ההגבלות  שוות.תהייה הגדרות שוות התוצאות ובבמבט אחר  –מדרך הבחיהמחפשים ו

ה ויתוח המתאימים בידי  הצבת יעדי חשיבה ושימוש בכלי חשי- האלה אחו יוצרים מראש, על

                                                 
  הבנה פרושה הפקת משמעויות מידע והיא עדיפה על ידיעה  1
מוקדי בעיות נעים מ"חוסר ידע" ועד ל"עודף ידע", המעבר מידיעה להבנה מחייב כלי ניתוח ותהליכים המותאמים למציאות   2

  החדשה של "המון מידע בזמן קצרצר" שמוחנו והכלים העומדים לרשותנו כיום עדיין לא מותאמים אליה.
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לאויב יש זכות 

 הצבעה

בסביבת מידע חדשה מתגלים "ופים" שלא ראיו לתפיסתו המוקדמת מה אחו יכולים להשיג. 
קודם. קו האופק (ויש יותר מאחד) הוא שוה. כאשר לא ידעו יותר התמקדו בעצמו, רק עליו 

היה לו מידע שיתן לסמוך עליו, בעידן המידע המרחב שלו גדול בהרבה, הוא מקיף ושלם יותר, 
כאשר כב יותר, והתמקדות בעצמו גורמת לפיחות חד ביכולותיו להבין, להל ולצח בקרב. מור

יותר,  בין כי יש לו כלים הרבה מעבר למה שאחו מחשיבים כשיא יכולתו עז לחשוב "רחוק "
 וכשחשוב רחוק גיע רחוק.

העיקריים שבהם הם הידיעה  ,גורמיםשליטה היא תוצאה של הרבה  –שליטה לא מספקת  •
באמצעים העומדים המוקדמת על העומד להתרחש והיכולת להשפיע על המתרחש (הערכה) 

הוודאות, - הארגון שלו לפעולה בתאים משתים לכיסוי פערי אילרשותו (כמות ואיכות),  
המידע ליצירת גמישות עוצמתית מספקת לאפשר למפקד לממש פיקוד מוכוון משימה. עידן 

כמו אויב וסביבה, רבים יש בשדה הקרב גורמים  סדר קים. כדי שיוי ללשפר עד מאפשר 
 עידן. לעולם לא תהיה לו שליטה מלאה .את התהגותם ולהשפיע עליהם לחזותחו יכולים שא

לשילוב  הפותחות שדה חדשאוטוומיות והמידע יוצר יכולות שילוב מערכות אוטומטיות 
, המערכות האלה לא עצרות בהצגת הקוגיטיבית עם סביבת מידעפעולה החשיבה וה

מאחר והמערכות האוטוומיות ומידע אלא משתלבות בפעולות פרי החלטה אושית 
הן פרי טכולוגיה אושית, אחו יכולים (וצריכים) לכוון את הפתרוות האלה 

הכוללת היה לצרכים שיגבירו את יכולותיו באופן מיטבי היכן שתרומתן לפעולה 
 משמעותית. 

המערכת של האויב בצידה הקוגיטיבי פועלת באותן מגבלות  –פעילות האויב  •
בגורם האושי  להתמקד –ולכך יתן להתכון מראש  אושיות שאחו פועלים בהם

ברמת התכון וההפעלה, ולכך יש מידע רב, התמקדות במפקדי האויב צריכה להקדים 
יקטן כך  ,ככל שפער הידיעה יצטמצםם. זו לחימה במרחב המידע, התמקדות במערכיו הכמותיי

הוודאות ותפתחה הזדמויות ליצירת עליוות במידע (מודיעין), הפעלה (הפתעה, - פער אי
עליוות בזמן ובמרחב, עליוות ביחסי עוצמה) ועליוות בשליטה (יוזמה, תחבולה, יצול 

 הזדמויות והתגברות על משברים).

בושאים הקודמים  יכולותיובאם שיפרו את  – )3מעין "כוח עליון"(מים סביבתיים השפעת גור •
שיתוף  הפער מצטמצם והולך עד לכדי יכולת להפוך את "הכוח העליון" לכוח הפועל לטובתו.

דרגים "אזרחיים", כלכליים,  –יבת המלחמה והלחימה בושילוב מידע עם הגורמים בס
זו לוחמת המידע כמרחב  .אחודמשימתית אותם במערכת מידע  בתודעתיים וכדומה שיתן לשל

 רצוף ומשולב. –תלוי איך מייחסים לחלל)  –לחימה רביעי (או חמישי 
  

   

                                                 
המצב הזה ניתן לשינוי בתנאים אחרים בין היתר גם בדרכי פעולה  –כוח עליון במובן כאן הינו מצב נתון בזמן ובמרחב הפעולה   3

 שונות.
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 אחידות בסיסית

ממשקיות לשילוב 
 עוצמה ומידע

 גמישות ארגונית

 

קרב מערכתי 

באמצעות סדרת 
קרבות טקטיים 

"אוטונומיים" 

  לזמן ומשימה

  מבט שוה -  הדגמת פתרוות
  

  לחימה על בסיס מאמציםלארגון – הקרבות המשלימים
  

ממדית, אך צריך - מערכתית ורב- מהפיכת המידע יוצרת "תאי סביבה" המקלים עד מאד על פעולה רב
  להתאים את דרכי חשיבתו ואת ההערכות הארגוית לתאים המתהווים. 

  
קרבות מערכת של כהקרב האחוד  על בסיס הקרביהול  תפיסת היוהקרבות המשלימים  רעיון

 המייצגת זו תפיסה  ,תוך שמירה על עקרוות אחדות הפיקוד ואחדות המטרה 4ממוקדי מאמצים,
  5מערכות כגד מערכות. תלחימ

  עיקרי הרעיון הם:

תוך "שילוב" האויב כחלק מרכזי בתכון וביהול תכון הלחימה והפעלתה  •
 , הקרב

ריכוז מאמץ וחיסכון  על בסיסהפעלת כוחותיו וורסטיליות ביצירת גמישות  •
 הישג דרש.משימה ובכוח ממוקד 

 ביסוס הארגון על התמחות מקצועית בדגש על שילוביות ושיתוף •

דרכי הוק ל- אד, והכפפת הארגון על פי ארגון הירארכי משימתיתלחימה ארגון ל •
 הלחימה לדרישות המבצעיות של המשימה.

, שיטוח ההירארכיה, והכוחות במוטת שליטה המבטיחה התמקדות ויעילותארגון הלחימה  •
 קיצור תהליכים ומשכי ביצוע, הפעלה ורסטילית של אמצעים וכוחות בארגון מודולרי

 6ממדית, מבוזרת ברמה המוכה ומרכזית ברמות העל- יהול הלחימה כמערכת משולבת, רב •
  

משימה, הם בים השגת ה לעוצמות רלווטיות עהשפעת יצירת המאמצים בים סביב בתפיסה הזו 
  .המערכת הקריטית לקרב מסויםצורכי פי - גמישות בהפעלת והכוות עוצמות ומאמצים עלליצירת 

  
תכית לחימה ארגון וור פצורך להפעיל את כל העוצמות כל הזמן בכל המרחב, יתן לת םאין בה

לווסת בין מאמצים ולהגיב ביעילות להתפתחויות בשדה הקרב, תוך יתן , מבצעי צורךלמותאמת 
  שמירה על עקרוות ריכוז המאמץ וחיסכון בכוח.

  
מערכת מסוימת  בקרב ובעת ממידת ההשפעה שלה על מילוי המשימה ותרומתה  חשיבות

כוח משמעותי היות שוה בכל מצב מתפתח, להשגת ההישג הדרש, העוצמה הזו עשויה ל
במצב מסוים עשוי להיות חסר משמעות במצב אחר, והשוי עשו ילהיות מהיר, הארגון צריך 

  להבטיח יכולת להקדים רפואה למכה. 
  

מתמחות שעל בסיסן  ותייחידות בסיסבסיס על  אלא הארגון לקרב איו בוי על  עוצבות יסוד
היחידות מת שמפקד יוכל לצל את הארגון לטובתו ולרעיוותיו - על, בה צוות קרב בכל רמה

                                                 
צדדית, ולכן הארגון הוא במסגרת מאמץ, הלחימה - מאמץ הוא מונח המייצג פעולה שלנו, בעוד קרב הוא מונח המייצג פעולה רב  4

  היא במסגרת קרבות
) מכלולי 362פי המילון למונחי צה"ל עמ' - הלחימה, שהן (עלבתפיסה הרווחת כיום אנו מכירים מערכות הפעלה ראשיות של   5

ידי הכוח - פעולה וארגון המבוססים על שמונה תפקודים עיקריים בלחימה. תכלית המכלולים היא להשיג את מטרות המבצעים על
ריבים המתנהלות ברצף ) כ "סדרת התנגשויות ברמה הטקטית בין י563הלוחם... " בעוד ש"קרב" מוגדר (המילון למונחי צה"ל עמ' 

  אחד, בזמן ובמרחב מוגדרים, שבהן שואף כל אחד מן היריבים לכבוש שטח או להשמיד את יריבו...".
  

היא הרמה המצויה במגע קרבי עם יעדיה, שיכולים להיות בכל תחום מקצועי, מגע קרבי הינו פעולה נדרשת  –הרמה הנמוכה   6
בתחומי זמן מרחב המחייבים פעולה והפעלה של העומד לרשות המפקד "עכשיו".  הרמה הגבוהה היא הרמה הפוקדת על מספר 

  מערכות הפועלות למשימה משותפת. 
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ים אוויר

חלל יבשה

מידע

ממשק רציפות פעולה ושילוב תכוות טכולוגיות  –בות להתממשק עם יחידות מתמחות אחרות 
פי - מקצועי היוצר מערכות יהול מידע על- וממשק מערכות מידע בין יחידתי ורשתיויכולות אושיות,  

  צורך.
  

שתופרת את כלל המשימה מערכת הפיקוד והשליטה היא מערכת הירארכית על  מעל כל אלה ברמת ה
  שמערכות המידע מתממשקות אליה.ו
  

בתאי משימה מסוימת יכולות להיות מערכות מסוימות קריטיות, ובתאי משימה אחרים יכולות 
משתות  סירגטיותזו הפעלה שאיה לייארית, היא יוצרת  מערכות אחרות לעלות ברמת החשיבות.

  פי  צורך, האמצעים ותרים אותם, ההפעלה שוה.- ומתפתחות על
  

הדיאמיקה בשדה הקרב רבה, ומפקד ומפקדה שלמדו לצל את היכולות החדשות עשויים למצות 
ארי.יהרבה יותר ממה שעומד לרשותם מאשר חיבור גיאומטרי לי  

  
ממדית, בכל אחד - יעיל, המשימה היא רבאוויר, ים, יבשה איו  –בראיה המשימתית הארגון הזרועי 

  ממדי. לדוגמה:- ממדי וקרב חד- קרב רב –מהממדים מהלים שי סוגי קרבות 

משימות אסטרטגיות של זרוע האוויר וזרוע הים  –ממדיים - קרבות חד •
הרחק מעבר לגבולה של מדית ישראל כלחימה קיטית, מערכה מודיעיית 

 ואלי וכיוצא באלה.ומערכת סייבר כלחימה במרחב הווירט

- תמרון יבשתי, מערכת אש למרחבי עומק, לוחמת תת –ממדיים - קרבות רב •
  קרקע וכיוצא באלה.

  
מה בדיוק הן תידרשה לבצע  מתיחידות צבא בויות לביצוע מגוון משימות, וחוסר הידיעה המוקד

משימתי ממוצע, היכול בתוך זמן דרש להתאים את - ומה תהייה משימותיהן מוליך לארגון כוח רב
יש שתי גישות בארגון אופטימאלי. מראש עצמו לביצוע משימות שוות גם אם הוא איו מצוי 

הצפויות ראה האוגדה  ארגון ממוצע למרבית המשימות –אלטרטיביות לפתרון הזה:  עוצבת יסוד 
הוק - , וארגון מודולרי על בסיס יחידות יסוד לציוותי כוחות אד90 – 70 - הקבועה של צה"ל בשות ה

כמוצג בעבודה הזו. ישם פתרוות אחרים המתאימים לצבאות גדולים ולמעצמות בהם ישם ארגוים 
בכל צבא בהתאם לארגוו, מת הגמישות הארגוית הזו קייייעודים למשימות לפי יכולות מקצועיות. 

   תקציבו  וצרכיו המבצעיים.
  

מיצוי גמישות מחשבתית ותפעולית העשויה להגביר ולשפר את  מציב את הדגש עלהרעיון המוצג כאן 
בתפיסה הזו העוצמה הכמותית זה מצריך שיויי כיוון בחשיבה, למשל  הפעלת הכוח המצוי בפועל.

שהיא מידת ההשפעה בפועל של הכוחות על  8מוחלפת ביחסי עוצמה 7והשלכותיה כ"יחסי כוחות"
י סביבתם ועל האויב. תפיסת יחסי הכוחות מבטאת את ההתמקדות במאמץ שלו ואילו תפיסת יחס

  העוצמה מבטאת את ההתמקדות בקרב עם האויב.
  

ות הייתה מול אויב מיליציוי (ראה "צוק איתן") עוצמת יחסי הכוח אורבאילמשל בלחימה בשטח 
או קרוב  1:1תה ירחוב היא היבבבחיה כמותית אבל מבחית עצמת השפעה ברובע מסוים או  1:4

  לכך.
   

                                                 
  תי בין כוחות יריבים יחסי כוחות הוא מושג כמו  7
סוג ומידת ההשפעה בין יריבים בתיחום מסוים בזמן ובמרחב. תתכן עליונות של יחסי עוצמה  –יחסי עוצמה הוא מושג איכותי   8

  ידי כוח נחות ביחסי כוחות- על
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 מפקד

 מודיעין

 תמרון

 ניידות

 אש

רציפות 
 לחימה

תקשוב -מידע   

מפקדה 

 ממונה

 שילוב רשתות משימתיות רשת הירארכית רשת משימתית

  כלחימה רשתית "קרבות"הגדרת ה

הוק למשימה, - הלחימה היא במתכות רשתית, כלומר ציוות כוחות אד קרבות המאמציםבתפיסת 
 –ך המשימה מתממשקים כל הכוחות והאמצעים במסגרת אחת, סביב שלד הירארכי רכאשר  לצו

 שדרת הפיקוד, ועטופה במערכות רשתיות הבויות סביב קרב משותף.
  

קרב, בדרך כלל, הוא רכיב במערכה רבת קרבות, 
המשמעות היא שמעבר לקרב ומטרותיו 

הייחודיות, תוצאותיו והישגיו צריכים להשתלב 
במערכה הגדולה יותר ולכך יש השפעה על דרכי 

הפעולה בקרב עצמו, יש לעתים יגוד איטרסים 
בין הקרב המסוים וחלקו של הקרב במערכה. 

לה מתבטאים בהגדרת יגודי האיטרסים הא
  מטרת הקרב ומשפיעים על תכיתו. 

  
 כמערכת אוטוומיתבמידה מרובה קרב ערך 

ים תומכים זה בזה, ו השויבימרכתחומה, 
 על אחידה ומפקד יחיד.- יש להם משימת

 קרב עשוי לסייע ולהסתייע בקרבות אחרים.
רבים ברמות דימיקה הוא תחום במסגרת זמן ומרחב, ולוקחים בו חלק מרכיבים ומשתתפים 

והשפעה שוות. על המרכיבים האלה, ברובם הגדול יש לו השפעה, והדרך בה אחו מפעילים אותם 
  או משפיעים עליהם קובעת במידה רבה את תוצאות הלחימה.

  
הפעלת עוצבה היא עוצבתית.  - ידי  יחידה או כיחידות במסגרת עוצבתית או על - קרב מתהל על

סירגטית ומוכוות משימה. מפקד היחידה/עוצבה היו  –קרבות בצורה מתואמת הפעלת על של כל ה
מפקד העל של כל הקרבות כולם, והוא מפעיל אותם בתאום ובתזמון מרכזי תוך מתן אוטוומיה 

  למפקדי הקרבות. מרבית
  

בכל רמת לחימה בה 
משתתפת יותר 

ממערכת אחת יתן 
פי  הרעיון - לפעול על

הוא איו יתן  –הזה 
לשליפה מהמותן 

ו אליו באם לא ערכ
מראש, אבל אם 

וצרים כלי המידע 
(יהול מידע ופעולה 

רשתית) יתן 
להפעילו בכל מצב 
ורמה. ככל שעולה 

הערך עולה  ,הרמה
המוסף של ההפעלה 

  דל.הזו בסדרי גו
  

הפעלה יעילה של 
התפיסה הזו 

מצריכה ארגון פיזי 
ותפיסתי מתאים, כאשר בארגון הפיזי ההתמקדות היא בביצוע, בלחימה, והארגון הוא הירארכי בתוך 
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מאמץ קרבי הוא 
 ממוקד משימה

 

תכון, שליטה ובקרה מאורגן כרשת משימתית חוצת  –כל יחידה. בארגון התפיסתי עבודת המטה 
   הירארכיות.

  הקרביים והמאמציםמערכות הקרביות המפעילות ה

מודיעין, אש,  –או רגילים לארגן את צבאותיו ואת מלחמותיו באמצעות מערכות מפעילות 
הצד של שדה הקרב שלו  –עקרון המערכות המפעילות הוא חד צדדי , לוגיסטיקה, חיל אוויר וכדומה

אחד בלבד יוצרת התבוות מצד  ,)לפחות(צדדית - והדרך שלו לארגן אותו. אלא שמלחמה היא דו
  השגת מטרות, יכולת לוודאות ומרחב גדול לחוסר הבה ולפערים ב- מלכתחילה אי

  
ולאמצעי  לעמדתיסיוו הצבאי למדו כי לכל קודת תצפית יש שטח מת, והא משתה בהתאם מ

התצפית, העובדה הזו איה שוה כאן, הדרך לפיה אחו "צופים" בעיקר על מה שתחת ידיו יוצרת 
  , הפקדו את האחריות לכך במודיעין. טח מת גדול לעשה אצל האויבש
  
  

מדלות כלי המחשב העומדים לרשותו  בתפיסה הוכחית יש לו הרבה "שטחים מתים" הוצרים
עידן המידע פותח לו אפשרויות  ותרבות יהול המידע (תהליכי קבלת ההחלטות) המסורתיים שלו.

  רבות חדשות.
  

מאמצים קרביים שיש לו מספר  מצאים את שדה הקרב השלם (משי צדדיו) כאשר אחו בוח
במרחב הפעולה שלהן,  יםבדל םה .את הקרב השלםיוצרים ומשלימים זה את זה  המתהלים במקביל

בתזמון הפעלתן, באמצעים המופעלים על ידם ובהישג הדרש מהן, בה בעת הן פועלות תחת מפקד 
  אחד ולמטרת על זהה, וצרוף הישגיהן וכישלוותיהן יוצר את תוצאת הקרב. 

  
 כי לצורך השגת המשימה אחו צריכים להשיג עליוות  טמון הרעיוןהמאמצים הקרביים  בהפעלת

(לפחות) בתחומי לחימה רלווטיים לקרב תון, לפעמים זה בתמרון, לפעמים זה באש, ברמות 
זה משלב ומווסת כל קרב וצרכיו ומכאן כל קרב ופתרוותיו.  –מסוימות זה לוגיסטיקה או מידע 

לריכוז מאמץ והן לחיסכון בכוח. זה אמצעים וכוחות לפי צורך רלווטי, זה מאפשר גמישות הפעלה הן 
  מפה את מרכז הכובד של הארגון לקרב אל יהול הקרב הדימי מהעומק אל העומק.

  

  המאמצים הקרבייםתפיסת 

כל מערכת בויה מרכיבים בעלי תרומה ייחודית וממכים משותפים שיחדיו יוצרים את 
ד אחוד המבוסס תשואת המערכת השלמה. תפיסת המאמצים הקרביים שעת על של

על ארבעה פרמטרים משותפים לכל המאמצים שבעזרתם אחו יכולים לתכן, להפעיל, 
  לשוט ולבקר את פעולת המאמצים הקרביים ולהביאם לכלל תוצר משימתי מערכתי.

  
מכה משותף וכלים גם , ובה בעת יוצרים המאמצים הקרבייםהפרמטרים המבחיים בין 

  9הם: שמפקד מתכן ומהל על פיהן

 זמן •

 סביבה / מרחב •

 כוחות / אמצעים •

 הישג דרש / תוצאה •
  

                                                 
טר יש מרכיב גווניים ויש להם פרוט של חשיבות והשפעה, לא נכנסנו לכך כאן ורק בקצרה בכל פרמ- הפרמטרים אינם חד  9

אחוז, ומרכיב תפעולי  50כזה שמתמודד עם יריב ויכולתנו להשפיע עליו היא  –אובייקטיבי כזה שאין לנו השפעה עליו, מרכיב יחסי 
  שהוא איכות תפקודנו ועליו יש לנו השפעה מלאה.  –
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רבים במקביל בכל ארבעת  (אמצעים) מת לבצע משימה צבאית פועלים כוחות- אחו מבחיים כי על
  המשלימים: 10הקרבותמאמצי הפרמטרים, ולכל אחד ייחוד משלו. קראו לכך 

  מידע אדום – מודיעיןקרב המאמץ  •

 ריכוז ופיזור –יידות קרב המאמץ  •

 קרב המגע -  קרב התמרון מאמץ  •

 עליוות ביחסי כוחות –מאמץ קרב האש  •

 רציפות הפעולה –לוגיסטיקה קרב המאמץ  •

 המרחב הווירטואלי – שליטההפיקוד וה - המידע קרב מאמץ  •
  

בשוה מהדיון במערכות מפעילות בהן מערכת המודיעין 
ת האש מורכבת כלמשל מורכבת מכוחות המודיעין, מער

המשלימים הקרבות מאמצי מכוחות האש, ומערכת הלוגיסטיקה מורכבת מכוחות הלוגיסטיקה, 
ארגון לכן  משימת המודיעין, משימת האש, משימת הלוגיסטיקה וכך הלאה. -  גזרים מהמשימה 

  מקצועי. –על בסיס חיילי  במקוםמשימה למוכוון כוחות הציוות  מבוסס עלהכוחות 
  

השגת כל המטרות בכל הקרבות המשלימים, יתן, הכרח לה בקרב השלם אין משמעותה השגת המטר
סירגטית. ארגון כזה, ושליטה כזו  אהתוצליצור וצריך, לווסת ולדרג את עוצמת המאמץ בכל קרב ו

 הערוךגמישות רבה יותר למפקד  ומקהכוח בוהחיסכון המאמץ מסחת מחדש את עקרוות ריכוז 
  לפעול במתכות כזו.

  
מבוססת על פעולה רשתית בה הכוחות וציוותי הכוחות מותאמים למשימה במסגרת ארגון  ההפעלה

הוק. בתפיסה הזו עוצמת הכוח וחוכמת יהול הקרב מצויה בתכון ופריסת כוחות עתודה - אד
  פי  צורכי יהול הקרב.- והפעלתם למוקדי לחימה והכרעה על

  
 שלפקד מושליטה מתאמת ומכוות של ה ,אחדות המטרה, אחדות הפיקוד אוההבסיס לקרב השלם 

של מפקדי הקרבות המשלימים כל אחד לחלקו יחד עם מימוש רעיון פיקוד מוכוון משימה  ,הקרבות
  11קרב הכולל.מאמץ הב
  

למערכת המקבילה אצל האויב, והצטברות ההישגים יוצרת  יחסיקרב היו מאמץ ההישג הדרש בכל 
  , הישג דרש עשוי להיות אחד משלושה:השלמה את תוצאת הקרב

 על המערכת המקבילה עליוותהשגת  - ת חופש פעולה לכוחותיו  ריצי •

 הכתבת תאים במרחב מוגדר – על מרחב לחימה (פיזי או וירטואלי) שתלטותה •

 הכרעה -  השמדה) –ש (כיבו כפיית רצון – שליטה •
 

הפעלת כוחותיו   ,ההישג הדרש בשילוב שתי דרכי פעולהתכון המאמץ הקרבי מתבסס על השלמת 
  ושיבוש פעולת המערכת היריבה כמאמץ משולב ומתואם.

  
   

                                                 
לנו) בלבד קרב הינו מאבק בין המעבר מהמינוח "מערכת" למינוח "קרב" נוצר כי מאחר שבעוד המערכת פועלת בצד אחד (ש  10

  תפיסתנו עוסקת בקרב השלם ולא בחציו. –שניים (או יותר) משתתפים 
  ראה תפיסת פיקוד מוכוון משימה כדרך למימוש הרעיון  11
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להבין ולדעת מהר 

 וטוב יותר מהאויב
 

 

  הקרבות המשלימיםמאמצי  יתוח
כל משתתפי  –תפיסת המאמצים הקרביים מוכוות בראש ובראשוה לתכון הלחימה בראיה שלמה 

הקרב תחת מסגרת תכון אחודה, ביצוע משימות הקרב עשויות לעתים, משיקולי יעילות ארגוית, 
להתבצע במסגרת קרב אחרת לפי תכית הלחימה של המפקד. ביתוח בהמשך לא ציג פתרוות 

מצעים הארוגי הכללי הוא שכל הכוחות והא ןארגויים, אלה הם פרי תכון משימתי קוקרטי. הרעיו
  מאומים, בויים וערוכים להתממשק ולהשתלב בכל כוח בכל מאמץ.

  מודיעין הרב קמאמץ 

ייעודו לאפשר הערכה טובה יותר ועריכת תכית רלווטית יותר הקרב על העליוות במידע ובהבה, זה 
בקודות המכריעות את השגת המשימה, זה הקרב התמקדות לולמיצוי הכוח, ליצול הזדמויות 

מאמץ המודיעין עוסק גם בקרב כגד מערכות  המאתר מוקדם ככל האפשר הזדמויות וסיכוים.
המודיעין, הפיקוד והשליטה של האויב וגם בעבודת מטה כחלק ממערכות התכון פיקוד ושליטה 

  מאמץ המודיעין עוסק בהתקפה ובהגה בעת ובעוה אחת.  שלו.
  

למאמץ קרבי. מרכיב המטה שלו משרת את כלל מאמצי המרכיב הקרבי שלו הופך אותו מאגף מטה 
הקרב של כוחותיו. במרכיבו הקרבי שלו הוא מתמקד בשיבוש תהליכי קבלת ההחלטות האויב בכל 

שלביו החל באיסוף וכלה בהפצת מידע ופקודות. בהגה הוא מוע שיבוש התהליך הזה בצדו, בין 
  ידי  הואה והטעיה.- היתר גם על

  
עליוות  להשגתאין הכרח לדעת הכל, מספיק לדעת טוב יותר במידה הדרשת למילוי המשימה 

שהמידע יגיע  לדאוגטוב יותר ממו,  להבין, או לפחות מתבטאת בהקדמת האויב בהבת המתרחשה
  בזמן הכון. ובצורה הכוה הדרשת, למקומות הכוים בתכולה 

  
האויב ויש צורך לאסוף אותו. חלק אחר של המידע מצוי  במרחבחלק יכר מהמידע הדרש מצוי 

מידע שאסף והערכתו, וזה עשה במפקדות או ביחידות מתמחות ועל ידי מפקדים ומטות הבעיבוד 
הפעולות הללו עשויות להיערך באמצעות מערכות אוטומטיות ואוטוומיות מ חלק יכרבשדה הקרב. 

בטכולוגיות איסוף מרחוק (אלקטרויות למייהן) ובטכולוגיות החדרת אמצעי חישה ותצפית 
  , זה עשה ברשתות משימתיות מתמחות המשלבות מידע והתמחות.למרחבי האויב

  
ידי - ידי  הגברת יכולותיו והן על- השגת עליוות היא תמיד יחסית, ויתן להשיגה הן על

- על לקבלת החלטותו יכולתשיבוש ל ,מודיעין או להפצתולאיסוף יב רידוד יכולות האו
אמצעים מגווים רבת מערכת כ הפעלהב ,ף ומעריךסידי התערבות במידע אותו הוא או

  . יםומשלימ
  

אמצעים וכוחות מכל ממדי הלחימה, אויר, ים, יבשה, חלל, כוללת הפעלה מערכת 
מרחוק קיטיים פעולות פיזיות יחד עם אמצים מופעלים שילוב  –וירטואלי 

  ווירטואליים.
בקרב  מודיעין לצורכי תכון והפעלההיא מערכת ה מערכות כזו לדוגמה - לכל מערכת יש תתי

קרב התמרון ש, הכוחות הרלווטיים במערכי קרב האמשימות לטובת מודיעין מטרות, ל, מודיעין מגע
  וכדומה. , הלוגיסטיקה והפיקוד

  
א עליוות על מערכת המודיעין של האויב, המאמץ עובר להיות ימאמץ המודיעין ה משימתכאשר 

מאמץ התקפי, לשם כך הוא עשוי להפעיל כוחות ואמצעים עם כמשימה עצמאית ועם כחלק ובשילוב 
למשל עשויים לקבל משימות שייעודן שסיוע ותמיכה  התמרוןועם מאמצים אחרים. מאמצי האש 

הפעיל משימות הואה או להפעיל כוחות ואמצעים במאמץ המודיעין. כמאמץ עצמאי הוא עשוי ל
  מיוחדים בעומק מערך האויב כגד מערכות המידע והמודיעין של האויב.
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להיות עם מה 

שצריך, היכן 
שצריך, מתי 

ולא יותר – שצריך   

 

כוחות  –בייעודו ההגתי הוא צריך להגן על מערכות המידע בשטחו, ודרכי הפעולה שלו עשויות לכלול 
ל בשילוב הדוק עם מאמץ הפיקוד ייעודיים לאבטחת מידע, כוחות ואמצעים להטעיה וכדומה. הוא פעו

  והשליטה.
  

בייעוד עבודת המטה שלו מאמץ המודיעין פועל כסיוע ותמיכה למאמץ הפיקוד והשליטה במסגרת 
  מאמץ המידע והתקשוב.

  
  :מבחית הפרמטרים או מבחיים כישל ארבעת מבט ה זוויתקרב המודיעין ממאמץ בבחית 

ומסתיים זמן רב לאחר שהסתיימו יום ה "ע" קרב המודיעין מתחיל הרבה לפי מאמץ  –הזמן  •
  קרבות המגע.

רחב מורכב בחלקו ממרחב פיזי ובחלקו ממרחב ווירטואלי והוא   - המודיעיי מרחב הלחימה  •
בעומק שטחו של האויב הן מהבחיה פרס הוא ועמוק הרבה יותר ממרחב לחימת המגע, 

בשטחו השלם מצויים  קרב המודיעין ירטואלית. חלקים ממרחבהפיזית והן מהבחיה הוו
 מידע בהטעיה ובהואה, או בהפעלת אמצעי איסוף, עיבוד מהאויב, סקים במיעת מידעעוו

  .ווהפצת

חלק יכר מהאמצעים הם אמצעי איסוף בלתי מאוישים,  מערכות  –הכוחות והאמצעים  •
ות ומערכות מחשב המקדמות את היתוח מערכות בלתי מאויש ,יהול, עיבוד והפצת מידע

במאמץ המודיעין  וההבה של תמוות מצב, הערכות מצב, ולעזר בתהליכי קבלת החלטות.
כוחות קיטיים לאיסוף (סיור), עם כוחות הווירטואליים והבלתי מאוישים משתלבים ה

מאמצי כל . בהואה והטעיה, אבטחת מידע וכיוצא באלה כל אלה מופעלים במשימה אחודה
הקרבות האחרים המודיעין משתלב ברמות כפיפות רלווטיות (תחת פיקוד, בסיוע ישיר, 

   .בסיוע כללי)

 עליוות בזמיות ורלווטיות המידע, השגת  –הישג /התוצאה •
  

המודיעין של על ידי פגיעה ביכולות   ,ידי שיפור יכולותיו- יתן להשגה על ההישג - דרכי ההפעלה 
 בדרכים עקיפות כמו שיבוש, הטעיה, הואה, סוור, מיסוך וכדומה.שירות או האויב י

  
   קרב היידותמאמץ 

רמה המערכתית במאמץ היידות היו המאמץ המאפשר גמישות תפעולית, ועיקרו ערך 
  במאמץ רציפות הלחימה והלוגיסטיקה.כסיוע משתלב הוא והאסטרטגית. ברמה הטקטית 

המאמץ הוא תלוי תשתית ואמצעי שיוע. המרחב האווירי (המוך בעיקר) והמרחב הימי מהווים 
  מרחבי יידות בעלי חשיבות רבה למאמצי הלחימה ביבשה.
  

הצטברות יחסי העוצמה במהלך בטרם הלחימה ועל בצבירת הכוחות זה הקרב על העליוות 
עוסק בריכוז ופיזור הכוח, מכל קודה אל עורף שדה הקרב. הוא מעמיד  קרבההלחימה. 

לרשות המפקד הלוחם את המשאבים להם הוא זקק במועד שהוא זקוק להם. הוא כולל את 
  מת להכיסם לקרב.- רותים החיויים עליאמצעי ההולכה, את התשתית והש

   
מטרת הקרב הזה היא להשיג עליוות על האויב בהעת עוצמה ואמצעים, להיות במקום 

חלקו ערך באמצעות יצול גיאוגרפי של תועה הדרש בכמות הדרשת במקום הדרש ובזמן הדרש. 
אוויר. יש בו שילוב רב של מערכות אוטוומיות ובלתי הים וה בממדיושל תועה בקווים פימיים, 

חלקו שליטה ויהול משאבים.  ם כאמצעי שיוע, אם כמערכת אחסון והקצאה, מערכותמאוישות א
יכולות טכולוגיות גבוהות יותר משל האויב, חלקו מותה ביעילות השליטה  יבשימוש באמצעים בעל

  וחלקו ברעיון מבצעי של גישה עקיפה.בצירי תועה 
  

ערכת הבקרה והשליטה באמצעים אמצעי השיוע ומ –המאמץ מתמקד בשי רכיבים מרכזיים 
  ובמרחבי היוד
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למאמץ האש יש 

משימות 

מערכתיות 
 ואסטרטגיות

האש בסיוע 

לתמרון היא חלק 

  ממאמץ התמרון

  
ידי ארגון וביין הכוח שלו, - עללהשיג עליוות ביידות בבחית צידו השי של שדה הקרב, או יכולים 

  לרכז ולפזר כוחות ואמצעים. ידי שיבוש מערכות ויכולות היריב- עלו
  

  כי:הפרמטרים או מבחיים ארבעת מבט  זוויתבבחית קרב היידות מ

  ומשתרע על פי כל תקופת הלחימה ואף לאחריה יום ה "ע" קרב היידות מתחיל לפי  –הזמן  •

המרחב איו תחום בגבולות גזרה,  בעומק שטחו.מתחיל בעורף כוחותיו ו –מרחב הלחימה  •
ביבשה הוא מקיף את מערכות הארגון ואכסון, מערכי התובלה, מערכי השליטה בצירים 

מאמץ בחלקו ההתקפי של חב האווירי המוך מעל מרחבי הלחימה. ובתועות, ואת המר
ידי כוחות במסגרת - עלבעומק שטח האויב היידות מצויות פעולות התקפיות  המבוצעות 

, רתן סיוע להשגת העליוות ביידותשמט קרב התמרון בקרבות האש, המודיעין ולעיתים אף 
ת דלק ובמפקדות. לעתים משימות לפגיעה בתשתיות תחבורה, במערכות שליטה, במערכו

  אמעה ועדו להשיג עליוות ביחסי כוחות כחלק מהעליוות ביידות.

ברובם הגדול ייעודיים ליוד וחלקם סמך על הכוחות והאמצעים  –הכוחות והאמצעים  •
אמצעים מוטסים הם  הקיימים במערכי הלוגיסטיקה, ההדסה, מערכי האבטחה והתקשוב.

ידי  - חלק ממאמץ היידות, ולעתים ייתן גם סיוע למאמץ היידות כסיוע ישיר או כללי על
 אמצעים ייעודים של חיל האוויר והים. 

ומן גמישות מרבית ביצול אמצעים היא עליוות בריכוז ופיזור הכוח,  –הישג /התוצאה •
מאמץ התקפי על מערכות האויב עשוי  וכוחות. שילוב יכולות ארגויות וטכולוגיות עם

 להביא להשגת העליוות הדרשת בזמן ובמרחב הלחימה. 
 

כוללות הכה מוקדמת של אמצעי שיוע, מארזים ומגוי יהול בקרה ושליטה על  –דרכי ההפעלה 
אמצע היוד והאמצעים והכוחות המוידים. היוד עשה במרחבי האוויר, הים והיבשה. חלק יכר 

ידי  מערכות אוטומטיות ואוטוומיות. המרחב האווירי היו המרחב הפתוח - אמץ היוד עשה עלממ
  ביותר לביצוע משימות יוד.

 
    12קרב האשמאמץ 
ועיקרו השמדת אמצעי היריב או שיבוש  קרב זה היא ליצור עליוות ביחסי הכוחות,מאמץ מטרת 

עשויים להיות מצבי לחימה אבל יכולותיו מוגבלות להשגת עליוות,  מערכות ההפעלה שלהם.
ידי  - בהם מופעל מאמץ האש כמאמץ עיקרי וזאת כאשר מטרת הלחימה והגדרת המשימה על

שתלטות או הדרג המדיי קובעת כי הצורך המבצעי מתמקד בהשגת עליוות ואין צורך בה
  בשליטה. 

  
מת להשיג הפסקת לחימה או - המאמץ עשוי להיות מופעל כגד מטרות אסטרטגיות על

 להשתלטות או לשליטה.באופן ישיר איו מביא  מאמץהאף הכרעה ללא קרב מגע. 
במערכת לחימה המוכוות השגת הכרעה, השתלטות ושליטה מאמץ האש ומאמץ 

  מפקד על מערכתי אחד.התמרון יופעלו בתיאום ולרוב תחת 
  

המאפיין את מאמץ האש הוא שהוא מופעל כאשר עיקר כוחותיו מצויים הרחק 
דיוק  –מהאויב ואין מגע ישיר (למעט אש גדית).  מכאן ובע שמאמץ האש מבוסס על שלוש רגליים 

בגלל התכוות האלה מאמץ האש מופעל בדרך  למטרות, וטווח ארוך. החימושהתחמושת, התאמת 
במרחב לחימה או מהל קרב אש מערכתי באופן רמה עוצבתית כמאמץ מרחבי התומך ומסייע ל כלל

  עצמאי.
  

                                                 
  ממאמץ התמרוןחלק אורגני  והוא קרב התמרון אש שהוא חלק מסיוע בלהבדיל מקרב ה  12
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המרחב האווירי 

הנמוך הוא הקומה 
העליונה של 

 מאמץ התמרון

 

והוא מותה  קטלייםהקרב הזה מוהל באמצעים רבים, מאמצעי השמדה ועד אמצעי לחימה שאים 
במידה רבה מאד ביעילות אמצעי הרכשת המטרות שלו ואפקטיביות השילוב בין המודיעין למטרות 

  ערכות הפעלת האמל"ח. ומ
  

תיו על ממשק יעיל וזמין עם מאמץ והוא משופע במערכות אוטומטיות ואוטוומיות ומתבסס בפעול
קרב ומאמץ התמרון למעה על הצורך בדיוק האש ומעה זמין לצרכים משתים של המודיעין 

   .התמרון
  

מאמץ התמרון בדרך כלל, וכגד מערכי האש ל ,מאמץ האש מופעל במסגרת סיוע ותמיכה לכוחותיו
של האויב המאיימים הן על קו החזית והן על עורף כוחותיו. במרבית המצבים כאשר אחו מוגבלים 
בהיקף עוצמת האש העומדת לרשותו תהיה זו החלטתו של המפקד על סדרי העדיפות והקדימות של 

  מטרות הפעלת מאמץ האש 
  

שאו מועים מהאויב הזה כאשר או משמידים את כוח האש של היריב או או משיגים עליוות בקרב 
שימוש יעיל במאמץ האש שלו ומשיגים חופש פעולה לפגוע בכוחות האויב או מתקיו לפי תכית 

  המטרות שלו. 
בעוד משימתו היה יצירת עליוות ביחסי כוחות, הרי שתוצאת בייים מספקת שלו היה יצירת 

קודתיים לצורך השלמת משימה ויכולים להיווצר גם בתאי ום יעוצמה (שהם זמי עליוות ביחסי
  חיתות ביחסי כוחות כלליים).

  
  מבט הפרמטרים או מבחיים כי: זוויתבבחית קרב האש מ

. קרב התמרון לפי שעת ה "ש" ומסתיים עם סיום כלל) - (בדרךקרב האש מתחיל  –הזמן  •
מת יא עומד בזכות עצמו אלא שאז זו משווה קרב התמרון לעיתים הוא ערך ללא קשר ל

 צורת לחימה שוהבלחימה אחרת שגם בה מתקיימים העקרוות המפורטים כאן אבל 
יש חשיבות רבה לתזמון בין קרב האש וקרב התמרון, וההישג  .(לוחמת כתישה או התשה)

ום כל הקרבות המיטבי מושג בהפעלה מתואמת ברמת מפקד המשימה (יחד עם תזמון ותא
  האחרים).

הוא בעומק שטח האויב. בחלקו של קרב האש מצויות פעולות המבוצעות  –מרחב הלחימה  •
 . התמרוןקרב בקרבות האש, המודיעין ולעיתים אף מאמצי ידי כוחות במסגרת - על

רבה למקור אמצעי האש כל עוד הם עוים של צרכי אין חשיבות  –הכוחות והאמצעים  •
ייעודיים לאש חלק גדול מהאמצעים   הדיוק בטווח יעיל והתאמת החימוש למטרות

קרב בעל הכוחות והאמצעים הקיימים במערכי המודיעין, ו כת גםסמהפעלתם ו
 ידי זרוע האוויר ולמרות- לעיתים מופעל קרב אש המוהל כולו או מקצתו על .התמרון 

(רלווטיות ושיוך אמצעי לקרב היא על  זאת הוא חלק מהמערכה הקרקעית השלמה
  ).מקור האמצעיבסיס יכולותיו ולא על בסיס 

ידי - עלבעיקר וזה עשה היא עליוות ביחסי כוחות ועוצמה,  –הישג /התוצאה •
הפיקוד מערכות המודיעין,  כמומערכות האויב תשתיות, בכוחות ובפגיעה ב

 והשליטה שלו.
 

הלחימה האלקטרוית ולוחמת  –מאמץ האש משולב היטב עם הממד הווירטואלי  –דרכי הפעולה 
המידע ובמיוחד הסייבר הם חלק חיוי להפעלת יעילה של מאמץ האש. כאשר מקורות האש שלו 

עים וכוחות ביבשה, הם בעלי דיוק וטווח מתאימים יתן להפעיל את המאמץ ממגוון אמצ
  ממדי והוא מופעל כמאמץ משימתי עיקרי. - זה מאמץ משולב רב מהאוויר ומהים.

  
להקות גמישות מבצעית  יםדיוק עשוישיפור המשמעות היה כי מתן עדיפות להגדלת טווח ו

ויעילות תפעולית. אחת מקודות התורפה של מאמץ האש היה רציפות הפעולה והספקת 
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עשויה להקל עד מאד של  קקת מרחוהתחמושת, הרחקת אמצעי האש מקו המגע והפעלת אש מדוי
הפעלת האש. שילוב מערכות אוטומטיות אוטוומיות כמו אש מוחית, מערכות שיוע במרחב 

וכיוצא באלה מהווים מכפילי כוח אוויר מוך (הקומה העליוה של מרחב הלחימה היבשתית) 
לוגיסטי מס הוהן לפעולת הכוחות במגע "המשתחררים" מהעו שמשמעותיים הן להפעלת הא

. שילוב מאמץ היידות ברציפות הפעולה של מאמץ האש הוא מפתח שמאמץ האש מביא אתו
 ליעילות מאמץ האש המופעל מהיבשה.

  
  מאמץ קרב התמרון

להבטיח את העליוות והשליטה הדרשים לצורך השגת מטרות הלחימה והמלחמה זה הקרב בו צריך 
ומרכז הכובד של כל כולה יו ליבה של המערכת קרב זה ה. להבטיח את תפיסת היעדים הפיזייםו

הקרבות האחרים, אם הוא כשל, המערכת כולה כשלה, ואם המערכת כולה מתפקדת היטב, 
  , זה המאמץ העיקרי המוכוון להשגת הכרעה כאשר דרשת כזו.משימתו תהיה קלה יותר להשגה

  
ותמכות במאמצים אחרים כולל פעילויות הערכות במרחב המגע הישיר עם האויב,  מאמץ התמרון

הארגון מתבסס על יחידות יסוד מתמחות המשתלבות לצוותי קרב ממוקדי מכלל מרחבי הלחימה, 
  היסודות הבסיסיים ביותר של  .דיו) הוא ליבו של המאמץ הזהקרב המגע עם האויב (ויעמשימה. 

   איכות הלוחמים, מהיגות ומורל. –לחימה מתקיימים בו 
  

המאמץ פועל בתועה ובאש משולבים בצורות לחימה מגווות. הוא ערוך למשימות התקפה והגה, 
וללוחמות ייעודיות ומיוחדות. עיקרו של מאמץ התמרון ליצור עדיפות ואף עליוות על האויב שתביא 

שימה בזמן קצר ותוך צמצום הגיעה בחיי אדם. לשם כך בה ומאורגן המאמץ סביב להשגת המ
  הפתעה, ריכוז מאמץ, חיסכון בכוח. –עקרוות המלחמה 

   
המאמץ היו מאמץ הכרעה, ובעת הפעלתו הוא חייב להיות בעוצמה המתאימה והמספקת כדי להשיג 

התגדות האויב והשגת עליוות היא תאי הכרחי את ההכרעה. הצלחתו היה תמיד יחסית להישג מול 
ידי  חוכמה ארגוית וכישורי המפקדים והלוחמים. - להצלחתו. עליוות מושגת במאמץ התמרון על

החוכמה הארגוית צריכה ליצור יכולת פעולה  אוטוומית למשימה מחד ושמירה על צמצום ויעלות 
אפשר הפעלת הכוח פקדים והחיילים צריכים לבהיקף הכוח (הכמות ההכרחית המספקת), כישורי המ

  תוך שימוש יעיל בתועה ובאש ליצירת מצבי יתרון על אויב במגע ולהביא להכרעתו.
  

לחימה רגלית או רכובה, לחימה  –המאמץ הזה מאורגן בצוותי קרב הבויים סביב התמחות מקצועית 
צוותי הקרב  טחה וכדומה.משוריית על בסיס רק"ם, לחימת הדסה קרבית, לחימת סיור ואב

עוצבה לוחמת. אין בכך שיוי פי צורך מבצעי וליצור - מאומים וערוכים להשתלב אחד עם משהו על
מהותי מדרכי הפעולה הוכחיות, אלא שמהפכת המידע מאפשרת לבצע את השילובים האלה בקלות 

  וביעילות רבה יותר.
  

מיגון ויידות) ועל כישורים אושיים של יוזמה, הפעלת המאמץ מתבססת על יכולות טכולוגיות (אש, 
יצירת שען על מערכות מידע הוא רשתי ומבוזר המאפשר ההפתעה, תחבולה וחישות. הארגון לקרב 

לפי צורך בכל רמה. העיקרון הוא שהכוח "המשועבד" ריכוז ופיזור ידי  - מכריעים על 13יחסי עוצמה
יופעל ליצול הזדמויות אילו הכוח המכריע משימתו, ולהשגת למגע ישיר יהיה הקטן ביותר המספיק 

יהיה מחוץ ולמעה לקשיים בהתאם לקריאת הקרב, תבותו וכשוריו של מפקד הקרב, לשם כך הוא 
   למגע הישיר אך יוכל להתערב ולהשפיע בכל זמן דרש למוקדי הקרב הרלווטיים.

  
ים מקו המגע ולצמצם את היקף מהפכת המידע מאפשרת להרחיק את הכוחות המשלימים ומסייע

   הכוח במגע ישיר רצוף. מאמץ קרב התמרון בוי לריכוז ופיזור מהיר לחזית ולאגפים.

                                                 
ידי  שילוב הפעלת כוחות במגע ואמצעים. מערכת רשתית מבוססת מידע עשויה לרכז - השגת עליונות מקומית לזמן נדרש על   13

  עוצמות מאגן ניקוז גדול יותר. 
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הן על מפקדים, מפקדות ומטות. המפקדים חייבים להיות  המשופרותההשלכה העיקרית על היכולת 

להפעיל, ומערכות המידע העומדות לרשותם חייבות להיות  מיועדיםבקיאים ביכולות אותם הם 
זמיות ופשוטות להפעלה. קיום שי אלה יאפשר לבות מפקדות ומטות ליהול קרב המשלבות בין 

  המהיגות והפיקוד הישיר לבין מידע דרש לפיקוד וליהול יעילים.המקצועיות, 
  

במשימות ממוקדות ם הלוחם, הן מצויות מערכות אוטוומיות ואוטומטיות אין מחליפות את האד
תרומתן העיקרית היא בעריכת סדרת פעולות מתוכתות מראש, אין להן  .כסיוע וכתמיכה מתמחות

את הגמישות המחשבתית שיש לאדם, ויחד עם זאת יש להן יכולות שימוש במידע בכמות ובהיקף 
  ת, פחד, רעב, אגו, שממון וכדומה. שאין לאדם, והן משוחררות מתכוות אושיות מגבילות כמו עייפו

  
  או מבחיים כי:ארבעת הפרמטרים מבט  זוויתמ קרב התמרון בבחית 

הוא מאמץ מתמשך המתחיל בהתכוות ומסתיים בייצוב  קרב התמרון מאמץ  –הזמן  •
מתחיל בשעת ה "ש" ומסתיים עם סיום ושליטה במצב בסיום לחימה, אבל לב ליבו מתמקד ו

השימוש בזמן הופך אותו לאמצעי לחימה. מהירות ותזמון הם גורמי הכרעה . קרב התמרון 
 בלחימה, התמרון שען על שי אלה בלחימתו.

והוא מתחיל מעורף מרחב הלחימה שלו לעומק שטחו הוא שטחו של האויב  –מרחב הלחימה  •
 של האויב. 

והאמצעים והכוחות שבקרב המגע כוללים את כל מרכיבי הכוח  –הכוחות והאמצעים  •
, הם מאורגים כוחות המופעלים מהאוויר ומהים, בהם גם המסייעים ללחימה היבשתית

  . בצוותי קרב התפורים למשימה

 ושליטה במרחב הלחימה. , השתלטותהיא השגת עליוות –ישג /ההתוצאה •
 

מאמץ התמרון הוא גורם הכרעה עיקרי, וכאשר הוא מופעל כל המאמצים האחרים  –דרכי הלחימה 
אין זה אומר שהוא מאמץ ההכרעה מופעלים בהתאם לרעיון המרכזי של התמרון ובשילוב אתו. 

לחימה בהתאם למטרות ההיחידי, במצבים מסוימים עשוי מאמץ אחר להיות מרכז הכובד של 
  הלחימה ויעדיה ואזי מאמץ התמרון עשוי להיות מופעל לסיוע ולתמיכה במאמץ אחר. 

  
לותיו ביידות, גמישות, ריכוז ופיזור עוצמות, הוא מאפשר למפקד יצירתי התמרון מיועד לצל את יכו

רכים דהפתעה ותחבולה הם  – הפיזילהפעיל כוחות ואמצעים בדרכים המתגברות ומכפילות את הכוח 
   יכולותיו. עיקריות עליהן בה הכוח הקיטי לממש את

אויב, הארגון ללחימה צריך לפשט ה פעולותבגלל הוצרת וודאות המורכבות המגע הקרבי ואי בגלל 
דרש בלבד מיימום הלחימה לקרב במגע הקטת צוותי להתבסס על , הארגויככל האפשר את המבה 

שיטוח ידי - צמצום חיכוך ומבוכה עלעתודות,  הפעלת המאמץ העיקרי על בסיס קריאת קרב והפעלתו
- צעי בין מפקד וכפיפו וחייליו עלאמ- שיפור הקשר הבלתיההירארכיה הפיקודית לשתי רמות בלבד, 

השגת הבה טובה של ולחות לצמצם משכי זמן והצבת המפקדים והמפקדות בקדמת הכ12;/ידי  
 תוך יצירת גמישות תפעולית מותאמת למצב ולצורך.  המתרחש בפועל

  
   קרב הלוגיסטיקהמאמץ 

 קרב התמרון מצד אחד ול זה הקרב על העליוות ברציפות הלחימה. הקרב הזה ושק לקרב היידות
ושך יותר ולטווחי פעולה ארוכים יותר מבפעולות כוחותיו לזמן מ צריכים לתמוך. או בצידו האחר

למפקד הלוחם את הגמישות לשות תכית או להפעילה כרצוו  המק הקרב הזהמאלה של היריב. 
  במועד ובמקום שהוא רוצה.

  
במערכה מתבססת על אוטוומיה של הכוחות במגע. מת לאפשר זאת הפעלת קרב הלוגיסטיקה - על

המבוססת על ציוותי קרב, גמישות וביזור, חשיבות המאמץ הלוגיסטי עולה. המאמץ צריך לעות על 
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שתי דרישות מבצעיות בסיסיות  רציפות לחימה של מאמץ התמרון, מעה גמיש ומהיר לכל צורך 
ות כוחות ואמצעים לוגיסטיים ברמת צוות לוגיסטי התומך בצורך מבצעי לוחם, זאת עשה כציו

  הקרב, ומערך לוגיסטי מגבה בפריסה מרחבית במסגרת המאמץ הלוגיסטי.
  

אין דין הרפואה כדין האחזקה או ההספקה.  ם,ם מבצעיייכגון הלוגיסטי ללחימה עשה לפי צרהאר
המקצועית מחות המאמץ הלוגיסטי מתואם ומפוקד ברמת על אך הפעולה היא מקצועית ברמת ההת

ועל מת לקצר תהליכים ולשפר לכוח במגע לפעול ללא השהיות ותלות הכוחות  למעה לצורך מבצעי
  הלוגיסטיים פרסים צמוד לכוחות בפעולה, מבלי להכביד עליהם ובהתחשב בחשיפה לאש אויב. 

  
יצול המרחב האווירי לקידום אמצעים וכוחות מהווה דבך חשוב בהצלחת המאמץ הלוגיסטי בשי 

אוטוומיות עשויות להשתלב במידה מרובה במאמץ ומערכות אוטומטיות אלה (זמיות ומיגון). 
הלוגיסטי. שיוע אמצעים במרחב האווירי משרת קיצור משכי שיוע, מדלג על קשיי עבירות ותאום 

ות, ומאפשר לדלג על רמות הירארכיות בדרך מהמאגר המטכ"לי לכוח התמך. זה מחייב ארגון תוע
מתאים המשלב בין אמצעי השיוע ורמת האוטוומיה שלהם, מערכות האריזה והאחסון, ומערכות 

  בקרה, שליטה ופיקוד על הפעולה המערכתית.
  

רכות מרחוק, קידום ייצור אמצעים צמצום מספר ומשכי פעולות האחזקה שען על תפעול ובקרת מע
מערכות אוטוומיות אוטומטיות בתחומי האחזקה עשויות לקצר סבבי  בצמידות (זמן) לכוחות.

  הן בצמידות לכוחות והן במסגרת המרחבית. –טיפולים, החלפת מכלולים, יצור חלפים וכיוצא באלה 
  

ואי שהיו שמורות לבתי חולים אל מערכות שימור חיים והחייאה עשויות להעביר איכויות טיפול רפ
  לכוחות והן כפעולה מרחבית.  מרבי הלחימה בן בצמידות

  
ידי הפחתת - יכולה להיות מושגת גם עלהלוגיסטית בבחית צידו השי של שדה הקרב העליוות 

יכולות הלוגיסטיקה של היריב, פגיעה במלאים שלו, ביכולת היידות שלו, בצירי התועה ובמערכות 
  ה בשיוע וכדומה. השליט

  
  מבט הפרמטרים או מבחיים כי: זוויתבבחית קרב רציפות הלחימה מ

. קרב התמרון קרב הלוגיסטיקה  מתחיל לפי שעת ה "ש" ומסתיים לאחר סיום  –הזמן  •
תזמון התמיכה הלוגיסטית היו קריטי להבטחת רציפות הפעולה, שהיא בחלקה מפתח 

 להשגת עליוות על האויב.

מת להימע מדחיסות וצפיפות בקרב המגע המאמץ הלוגיסטי פועל - על –הלחימה מרחב  •
בעורף מרחב הלחימה ומעמק שטחו כאשר הגורם המכתיב את המרחב הוא תזמון וזמיות 

 התמיכה בקרב התמרון  והאש.

 ערוך והואוהאש  קרב התמרון כוללים את כל המרכיבים התומכים ב –הכוחות והאמצעים  •
בצוותי קרב משולבים עם קרבות האש והתמרון ברמות כפיפות משתות, וצוותי קרב 

 כצוותי קרב מתמחים בארגון רשתי משימתי.  לוגיסטי המופעלים במאמץ הלוגיסטי 

 עליוות ברציפות הפעולה על זו של היריב. –הישג  - התוצאה •
  

אוטוומיה ו המאמץ הלוגיסטישל רצופה  פעולהרציפות הלחימה מחייבת הבטחת  –דרכי הלחימה 
מת להיות בזמן הדרש, במקום הדרש עם האמצעים הדרשים. רציפות הלחימה - על, וזאת תפעולית

 מאמץידי "מפקד - הקרב המוהל על ידי  האוטוומיה הלוגיסטית בכוח שבמגע לבין - מושגת על
   הלוגיסטיקה".

  
  למילוי המשימה.קרב הלוגיסטיקה הוא קריטי מאמץ ל קרב התמרון מאמץ בין הממשק 
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  הפיקוד והשליטההמידע  קרב מאמץ 
  

  הקרב הזה עוסק בעליוות ביוזמה, באיכות הפיקוד ובטיב מערכות השליטה והבקרה. 
מרחב  –מהפכת המידע הוסיפה מרחב לחימה לארבעת המרחבים שקדמו לה (יבשה, ים, אוויר וחלל) 

בהשלכות  יםרת המידע כמרחב לחימה עוצדווירטואלי. הגורמים המצדיקים הגהמידע שהוא מרחב 
  ובהשפעות שיש למידע, עיבודו והפצתו על הגורמים המשפיעים על יהול מלחמה ומידת השגת יעדיה. 

  
על  ישירהלהשפעה ו לרמת אמצעי לחימה ההתפתחות הטכולוגית היעה את המידע מדיווח ופיקוד

על עבודת מטה ותהליכי השפעה (חישה, איכון, כיון וכדומה),  פיזייםהלחימה באמצעות אמצעים 
כגד מערכות מחשבים ותקשורת (סייבר),  בפי עצמו,קבלת החלטות, ועל לחימה במרחב הווירטואלי  

  לוחמה אלקטרוית, הואה והטעיה, אבטחת מידע, תודעה ודעת קהל וכיוצא באלה.
  

כל חמשת הקרבות האחרים ליצירת תוצאה מיטבית  המסכרן ומאגבר את העוסק  זה הקרב
המפקדים וכאן מצויה תבות  פועליםכאן  ,דומיטיות בלחימה כולההמשולבת, להשגת העליוות ו

לדעת ולהבין לאפשר למפקד המלחמה. הוא מצריך ראיה רחבה יחד עם התמחות מקצועית, הוא צריך 
 יצחוןאת העומד לרשותו ולפיו, ולמצוא את הדרכים האפקטיביות ביותר להשגת משימתו והשגת 

  משמעי בלחימה בשילוב כל הקרבות האחרים.- חד
  

הקרבות מאמצי כל הוא גם פועל באופן עצמאי כמרחב לחימה במקביל לכל המאמצים האחרים. 
אחת, הזה, כי עקרון היסוד קובע כי ליחידה הקרב  מאמץפי - האחרים מתואמים ופועלים על

  סגרת קרב הפיקוד והשליטה.במיהיה רק מפקד אחד והוא פועל אחת ולמשימה 
  

מערכות אוטוומיות ואוטומטיות מותות בפעולתן במידע. ללא מידע אין להן תוחלת. איכות המידע 
את חיויות ההגה על המידע וזמיותו מכתיבים את איכות המערכות ותוצרתן. התלות הזו יוצרת גם 

והמערכות המשעות אותו, רמת המיגון הדרשת חייבת להטיח שטף ורציפות פעולה מאובטחת, 
  לעתים המאמץ ההגתי בתוך מחרב המידע חשוב יותר מהמאמץ ההתקפי.

  
מתחיל זמן רב לפי הלחימה, למעשה הוא איו פוסק אף פעם, הוא פועל באופן מרוכז הקרב הזה 

  .ומשך לאחר סיום מאמץ הלחימה למימוש הישגיהכל עת הלחימה, י ומרכז
  

מעברו השי של שדה הקרב או עשויים לשבש את מערכות  במרחב המידעהשגת עליוות לצורך 
הפיקוד והשליטה של האויב ולהשיג עליוות גם כאשר אין בידיו את כל המערכות עליהם אחו 

   .מיםלחו
  

היא פרי חוכמת המפקד וטיב ואיכות הפיקוד שלו ואיה תלויה במערכות  עליוות בפיקוד ובשליטה
  טכולוגיות בלבד.

  
הפיקוד והשליטה על המאמצים האחרים, והלחימה  –מאמץ לוחמת המידע ערך בשי מישורים 

  הווירטואלית המשולבת כמאמץ מקביל ומשלים למאמצי האש והתמרון.
  

  רמטרים או מבחיים כי:מבט הפ זוויתממאמץ קרב המידע בבחית 

בחלקו הווירטואלי הוא רצוף ותמידי תוך הבדלי רמות פעילות במאמצים האחרים,  –הזמן  •
לזמן  בחלק הפיקוד והשליטה הוא מתחיל בעת תחילת תכון הלחימה ומסתיים עם סיומה.

יש משמעויות חדשות בעידן המידע. המהירות והגישות למידע בזמן דרש הם מרכיב חשוב 
 פעולת מאמץ המידע.ל
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מרחב הלחימה איו תחום גיאוגרפית, פריסתו היא מערכתית. הוא מתפרס  –מרחב הלחימה  •
על פי המערכת הולה ואף מחוצה לה. בתוך המרחב הכולל מצוי מרחב הלחימה של מאמץ 

 המידע במערכה הקוקרטית.  

ואליים, רשתות אמצעי לוחמת המידע משלבים מערכות מידע ווירט –הכוחות והאמצעים  •
מחשבים ותקשוב, והם מופעלים במפקדות ובמרכזי מידע מקצועיים (ראה סייבר) בפריסה 

"גלובלית". למידע אין כפיפויות אלא מידור וסיווג. ההירארכיה במאמץ המידע היא 
 משימתית ורשתית.

השגת עליוות במרחב הלחימה הווירטואלית היא באחריות מפקד מאמץ –הישג /התוצאה •
 דע המי

 
יש בו מידע לסיוע  –לחימה במרחב המידע הוא מידע ברמות ובסוגים שוים התוצר  –דרכי פעולה 

פעיל והוא מיעין במאמצי האש והתמרון בעיקר) למאמצים האחרים (לרוב חישה, אבטחה ומוד
הכוללת גם מאמצי ל"א, סייבר, אבטחת מידע, מבצעי תודעה  –ת המידע המשימתית ואמצעים למערכ

תכון ומיון המידע היו אחת המשימות החשובות של מאמץ המידע. מערכות אוטומטיות  וכדומה.
  מידע הן כלים חשובים עד מאד כדי לגבור על "כשלי העומס".לאחסון וביזור, לסיווג ולמיון 

  
המידע עצמו "זורם" בין כל הכוחות כל העת ומהווה את האוטוסטראדה עליה "עה" הלחימה. בעידן 

דע מצטבר עודף מידע בזמן קצר, הפוגע ביכולת להקיף ולמצות את המידע המצטבר. לשם הקלת המי
העומס הזה ולשם שימור והקיית יכולות פעולה גמישות ומהירות, "תועת" המידע מתבססת על 

  צורך. פי - רשתות מידע משימתיות עם אפשרויות כיסה ויציאה לפי הרשאות על

   אוטוומית - לחימה רשתית 

כאשר או חוזרים ובוחים את התמוה הכוללת או יכולים . שילוב בון חוסך בכוח ומרכז מאמץ
בעת הקרבות מאמצי ששת מת להשיג את מטרותיו איו חייבים לזכות בעליוות בכל - להבחין כי על

ובעוה אחת. או יכולים להסיט מאמצים מקרב אחד לקרב אחר, או יכולים להתמקד בהפחתת 
  פי המצב והיכולת. - עוצמת היריב בקרבות מסוימים ולהגביר את כוחותיו באחרים על

  
ידי  טיב - כדי שוכל לעשות זאת, עליו להיות מאורגים לכך מראש, והיכולת לממש זאת קבעת על

רכות יהול המידע. ללא מידע זמין ואמין שום מערכת איה יכולה לפעול, ובוודאי שלא ואיכות מע
  לשתף פעולה  ביעילות עם מערכות אחרות.

  
אחו משתמשים בשם מערכות יהול מידע מאחר ולא מדובר באמצעי תקשוב אלא במערכת 

ידע" הכולל סדרי קדימויות המשלבת רעיון תפעולי מרכזי, עם מתודות פעולה, עם יהול "קרב יהול מ
  ועדיפויות, ביזור וריכוז, ממשקים וציוותים ורק לאחר מכן אמצעים ומערכות טכולוגיות.

  
תפעול מערכות ואמצעי לחימה למשימה אחודה מחייב הפעלת רשת תקשוב  –הרעיון המרכזי 

ורך. זו אמירה מת לאפשר לכל מי שמעורב במשימה לקבל ולהזין מידע בכל עת ולכל צ- משימתית על
כללית ועקרוית, במציאות, בגלל לעודף מידע וחוסר יכולת אושית הרעיון המרכזי צריך לקבל 

מת לצמצם את מספר הפעילים ברשת ולהבטיח שכל משתמש - שימושיות על –התאמות מבצעיות 
  יקבל את המידע הדרש למשימה באופן ברור ושימושי לצרכיו.

  
כות יהול המידע כמערכות רשתיות, לארגן את עבודת המטה כעבודה לשם כך עליו לארגן את מער

רשתית מוכוות מאמצים, ובה בעת להותיר את מערכת הפיקוד כמערכת הירארכית פוקדת, מהיגה  
  ומהלת את המבצעים.
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רשתות תוגבלה לצרכים המבצעיים המשימתיים הוכחיים (בכל רמה יש צורך  /פתרוות ארגויים 
 –רשתות פיקוד הירארכיות ורשתות מקצועיות  –ר), תהייה שתי קבוצות רשתות וכחי אח

  הרשאות.  –משימתיות שההירארכיה היחידה בהן הוא הסיווג הביטחוי 
  

הרשתות ההירארכיות מקיפות את מפקדי צוותי הקרב ומיועדות להפעלת הכוח, הרשתות 
  רתות את מאמצי הקרבות. הן מש –המקצועיות מיועדות להעברת מידע ולעבודת מטה 

  לאחסון, עיבוד, אבטחה והפצת מידע. –כל רשת חייבת במערכת יהול מידע 
  

הקרבות המשלימים יעילה רק אם היא מוהלת תחת מפקד אחד ובמסגרת מאמצי התפיסה של 
  תכית קרב כוללת, והיא מחייבת מעקב ובקרה הדוקים בביצועה. 

  
מצוי במעבר מקציי מטה התומכים במפקד למפקדי מאמצים השיוי המהותי מהתפיסה הקיימת 

ה יפעלה מושכלת של המאמצים, הוא בעל ראיההפועלים במסגרת אחודה. המפקד מתמקד בלחימה וב
המאמצים מתהלים ככוחות לכל  –לתאום ולשליטה  חוזר להיות עזר למפקדואחריות כוללת, המטה 

לציוות ולשילוב, תחת מפקד המשימה, שיטוח  הארגון הזה מחייב ארגון כוחות זמיים דבר.
ההירארכיה, וביטול התלות התפעולית במפקדות זרועיות או חיליות שאין מעורבות בלחימה 

  במשימה המוגדרת.
  

ושובייזם חיילי. כאשר או גיאוגרפיה גבולות הגזרה והאחריות כולן ממוקדות משימה ולא הירארכיה 
כוחות  האווירית מות בעדיפות חיל האוויר יקבל מפקד המשימהלחימה ערכת במרחב האווירי במשי

כוחות קרקע, אמצעים ווירטואליים, סיוע לוגיסטי וכדומה.  כאשר  –ואמצעים תחת פיקוד כדרש 
לחימה ערכת במרחב היבשתי יקבל מפקד המשימה כוחות ואמצעים המופעלים מהאוויר ומהים, 

זה מחייב ארגון לוגיסטי תואם ללחימה אוטוומית ומבה  ואמצעים ויכולות של המרחב הווירטואלי.
  מבוסס צוותי כוחות.

  
מא מאמץ האש יכול לפעול ביעילות וגלד –" לעצמאות לוגיסטיתהגישה הזו תעודד פיתוח אמצעים "

כך הטווחים ובכל המטרות באש מהיבשה ויכול לשחרר את חיל האוויר למשימות להם הוא ועד.  לבכ
אוויר ,  -  בכל המרחבים  שיסטי היכול לשע אמצעים ללא וכחות בי אדם תוך שימוגם המאמץ הלוג

צים האלה מכפילי מפיתוח מערכות אוטומטיות ואוטוומיות במגמה הזו יכול לתת למאים ויבשה. 
  המחייבות וכחות ומעורבות אושית. כוח ולשחרר אמצעים למשימות 

  
אמצעים חד פעמיים ישפר את יכולות הפעולה האוטוומית יצירת יכולת "ייצור מקומי" של חלפים ו

  וקטין את החיכוך הוצר מצרכי תאום ותלות עם גורמים וכוחות חיצויים לכוח המשימה. 
  

הארגון הפיזי של הכוחות עשוי בצוותי קרב המבוססים על גרעין מרכזי הערוך וממוקד בהשגת 
תומכים ומסייעים שחלקם איו מצוי באותה המשימה הישירה של הכוח, וסביבו ובתוכו גורמים 

"משבצת גיאוגרפית" אבל עוצמתו מוכפפת למפקד המשימה. למשל, הפעלת עוצמה מהאוויר ברום 
, קרב התמרון המוך היה חלק אורגי מלחימת היבשה, היא מעורבת בכל הקרבות: המודיעין, האש, 

  ". היא איה "זרועית –לוגיסטיקה, יידות ופיקוד ושליטה 
  

היא  –"זרועות"  - תות שגרה מקום לתפיסה הארגוית המקובלת בעאין בלחימה בתפיסה הזו 
ארגון כזה מותה באיכות יהול  מבוססת על מאמצי ומשימות לחימה והארגון כולו תפור למטרה הזו.

    המידע ובממשקים בין הכוחות והמאמצים השוים. 
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  הגדרות
אוטומטי -   פועל עצמאית ללא שליטה אושית ישים בגלל כללים קבועים. תהליך המבוצע עצמאית 

 מהתחלה ועד לסיום ללא התערבות אושית
 אמצעים -  הם כלים  פיזיים וקוגיטיביים

 השפעה – הפעלה, הבעת תוצאות. המילון העברי המרוכז, 1993, עמ' 170.
זמן אמת – זמן הגעת הדיווח על אירוע מסוים, שחל בזמן התרחשותו בפועל או בסמוך לו. המילון 

.178, עמ' 1998למוחי צה"ל,   
זמן מועיל -   משך הזמן בין קבלת מידע למועד יצולו לפעולה, הזמן הזה צריך להיות ממושך מספיק 

בל החלטות, ולהורות על מת לאפשר למקבל ההחלטה להעריכו, לקוט בפעולות הדרשות, לק- על
ביצוע פעולה. זמן הוא מועיל אם הוא מסייע להגיב ביעילות במסגרת אותה פעולה לה הוא דרש או 

 שבמהלכה הוא ממומש.
זמן משימתי -   כלל הזמן הדרש לכלל הפעולות הקטות במהלך ביצוע משימה מתחילתה ועד 

 סיומה.
 ידע – מידע בתוך הקשר

 יחידת תמרון – יחידה משימתית המבצעת משימה משותפת תחת פיקוד מפקד אחד
 כוחות חיכוך – התגדות, יגוד, קופליקט, אי- הסכמה, התגשות

לא מאויש: -  פלטפורמה אלקטרו- מכאית ללא מפעיל בתוכה היכולה להפגין את עצמתה לביצוע 
 משימות מתוכות. עשויה להיות ייחת או יידת. בין 

מידע – תוים שהם כל הסימים השלחים ממקור למקבל בתוך משמעות כלשהי למקבל. אור שביט, 
  שם.

   מכשיר מורכב המבצע עבודות לאדם – מכוה
  ווירטואליאוויר, ים, יבשה, חלל,  – ממד

 ממד המידע –כלל הטכולוגיות והטכיקות מבוססות מידע – איסוף, מיון, אחסון, עיבוד והפצה
 ממד האוויר – החלק של האטמוספרה מעל לממדי היבשה והים 

ממד היבשה  -  הממד הפיזי של הקרקע כולל התת- קרקע, התכסית  והתשתית מעשה ידי אדם, כולל 
 את בי האדם על כל המרכיבים וההשפעות עליהם (כפרטים, כחברה וכארגון).

 ממד הים – הממד הפיזי של פי הים ומתחתם 
מיעת כיסה -  פעולות או יכולות, ארוכות טווח בדרך כלל, המיועדות למוע מכוח אויב כיסה למרחב 

 מבצעים
מיעת תועה  -  פעולות או יכולות, קצרו תטווח בדרך כלל,  המיועדות להגביל את חופש הפעולה בתוך 

 מרחב המבצעים
 מערכת אוטומטית – מערכת שיש לה מצבי בחירה קבועים, מתוכתת למספר אלטרטיבות קבועות 

מערכת אוטוומית -  אוטוומיה היא היכולת של אמצעי לבצע משימה ללא התערבות אושית. אמצעי 
 יכול להיות פיזי או תוכה. אפשר להגדיר רמת אוטוומיות על בסיס שלושה עקרוות:

 מכוה- יחסי פיקוד ושליטה אדם •

 ידי המכוה- מידת התחכום של קבלת ההחלטות על •

 סוג ההחלטות או התפקודים האוטוומיים •

  [בצבא ארה"ב] מכלולי פעולה וארגון המבוססים על שמוה  – מערכות הפעלה ראשיות של הלחימה
ידי הכוח הלוחם. - תפקודים עיקריים בלחימה. תכלית המכלולים היא להשיג את מטרות המבצעים על

התפקודים יכרים בשבע מערכו תפעולה וארגון אלו: פיקוד ושליטה; מודיעין; תמרון; סיוע שמות 
אש; סיוע גד מטוסים; סיוע ליידות הכוח; מכשול ושרידות; לוחמת מידע; תחזוקה. מבחיים בין 

, עמ' 1998מערכות המשלבות הייו פיקוד ושליטה ותחזוקה, למערכות העסקה. המילון למוחי צה"ל, 
362.  

  מערכת היא כוללת (חומרה, תקשורת, צוות, רכב, חיישים וכדומה),  - מערכות לא מאוישות 
מערכת מבוקרת -   הוא מצב בו המערכת מקבלת החלטות על פעולתה על בסיס איסוף מידע ועיבודו 

פי הצורך בדרך כלל כתוצאה - אדם עשוי להתערב על –ועל פי תכות מראש ללא מעורבות אושית 
 משיוי קיצוי בתאי הסביבה והפעולה
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מערכת שלטת -  הוא מצב בו המערכת פעולת במספר פעולות באופן עצמאי ואדם דרש להתערב  
 בצמתי פעילות עיקריים

 מערכת תלוית מפעיל -   הוא מצב בו המערכת איה פעולת ללא פקודה מאדם
 מרחב המידע – מרחב פעילות המבוססת על מידע כאמצעי העיקרי לתפקודה 

תיחום גיאוגרפי ביבשה, באוויר או בים עם גבולות הקבעים לצורך המשימה, המרחב  –מרחב לחימה
  איו קבוע ויכול להשתות לפי צורכי המשימה 

 מרחב משימה -  הוא מושג המקיף את כל המשפיע על ביצוע משימה והשלמתה, הוא איו 
 מרחב פיזי אלא איגוד גורמים משתתפים ומשפיעים ברמות שוות. 

 מרחב תמרון – תחום פעולה בו מופעלים כוחות ואמצעים להשגת עליוות על אויב
יהול מידע-  אוסף האסטרטגיות והתהליכים ליצירה, לזיהוי ללכידה ולמיוף של מיומויות, של מידע 

 ושל ידע כדי לאפשר לאשים להשיג בצורה טובה יותר את מטרות הארגון. אור שביט, שם.
שלט מרחוק -   מצב פעולה של פלטפורמה לא מאוישת בה מפעיל אושי, העזר במצאי משוב (וידאו 
או אחר) שולט ישירות בהפעלת הפלטפורמה באופן רציף מרחוק בעזרת תקשורת. הפלטפורמה איה 

 מקבלת שום החלטה והיא תלויה לחלוטין במפעיל ובתקשורת. 
סיוע היתן ליחידה כסיוע משימתי בה המסייע פועל לפי תכון המסתייע. האחריות  – סיוע ישיר

  המהלתית היא של היחידה המסייעת ואילו האחריות לביצוע המשימה היא ל היחידה המסתייעת
סיוע היתן ליחידה לפי דרישה ומוקצה לה לצרכי תכון וכעתודה. בעת מימוש הסיוע   -  סיוע כללי

  הכללי הוא יופעל כסיוע ישיר או כתחת פיקוד בהתאם לצורך
  תוצא (אפקט) הובע מאמצעי, כוח או פעולה. – עוצמה

עורף שדה הקרב – מרחב גיאוגרפי ממו יתן להשפיע ישירות על פעולת הכוחות בקרב, ואשר הכוחות 
 או האמצעים המצויים בו מוקצים כסיוע או תמיכה למאמץ לוחם מוגדר. 

   מידת שליטה, המאפשרת חופש פעולה לכוחותיו.  -  עליוות
פלטפורמות לא מאוישות -   מתייחסות לחלק של היכולת לבצע משימה. (כטב"מ המבצע משימה 

יש  איו מערכת).ידי  צוות קרקע מאו- אוטוומית אך מתוחזק ומופעל על  
 פרמטר – גודל המשתה על- פי המקרה.

 קרב -  התמודדות דו- צדדית שמטרתה השגת עליוות לפחות על היריב 
קרב בו פועלים יחד כוחות מזרועות שוות ברמות שיתוף פעולה או שילוב, הכוחות  – קרב בין זרועי

  עשויים להיות ברמות כפיפות שוות 
  קרב הערך בשילוב כוחות הפועלים ממרחבים גיאוגרפיים שוים – קרב בין מרחבי
  יבשה, ים, אוויר, חלל, וירטואלי (מידע) –קרב הערך באחד הממדים  -  קרב חד ממדי 

  קרב הערך בשילוב כוחות ואמצעים מממדים שוים למשימה אחודה – ממדי- קרב רב
 רובוט -   מכוה אוטוומית המבצעת משימות במקום אדם. 

רשת -  מערכת מבוססת על תשתית אמצעים סטדרטיים, המחברת אשים, מערכות, אמצעים 
 ויישומים דומים לצורך העברת מידע

 שיתוף פעולה -  יישום של יכולות של אמצעים שוים לפעול באופן סירגטי למשימה אחודה
שליטה – מצב מתמשך בו לבעל השליטה היכולת לפעול כרצוו, ולהפעיל אמצעים ואשים אם מתוך 

 בחירה ואם מתוך כפייה.
תהליך – סדרת אירועים מוכתבת המתרחשת בסיבות תוות כדי להשיג מטרה או תוצא. המילון 

.631, עמ' 1998למוחי צה"ל,   
תוצאה – תולדה, מסקה, הדבר המסּוַבב והיוצא מעיין מסוים. המילון העברי המרוכז, 1993, עמ' 

753.  
מצב בו כוח צבאי מוכפף זמית ליחידה או לעוצבה אחרת, והוא מקבל מהן פקודות  – פיקוד- תחת

בתחום המבצעי. היחידה או העוצבה הן האחראיות למהלה של הכוח ולמיקומו. המילון למוחי 
  646, עמ' 1998צה"ל 

 תאי סביבה – הסביבה או התאים בהם פועל כוח.
 תמרון  -  העת כוחות ואמצעים ליצירת מצבי עליוות על אויב 

  הסכמה, התגשות.- התגדות, יגוד, קופליקט, אי – כוחות חיכוך
  


