
  תפיסה מרחבית תמלול מצגת 

  ממדית-מרחבית ורב-לחימה רב -1שקף מס' 

בעידן המידע הלחימה בכל הרמות, בהתאמה למשימה כמובן, משלבת אמצעים וכוחות שאינם 

  מסגרת כפיפות ארגונית קבועה. בבהכרח 

אמצעים משתלבים ומסייעים יכולים לקחת חלק במשימה, בכל משימה, כל עוד הם מחוברים 

לרשתות המידע, הן המידע הדרוש לתפעולם שלהם, והן המידע הדרוש לשילובם הסינרגטי בלחימה 

 עצמה. תנאי חיוני נוסף הוא תורת לחימה ושפה משותפים.

עקרון אחדות הפיקוד ואחדות המשימה  הוא התנאי ליכולת המימוש של השילוב  –מבחינת ההפעלה 

  בכל שילוב. –

בכל  אוויר, ים, יבשה ומידע. –מימד לחימה נתחם מרחב לחימה  מבחינה ארגונית בסיסית בכל

  מרחב יש מפקד אחד הקובע ומנהל את המשימות במרחבו. 

בהתאם לתכנית הכללית ולצורך המבצעי, יש כוחות  –מרחבי בכל  מרחב -לצורך השילוב הבין

  ייע.ואמצעים המוקצים למרחבים במימדים האחרים ופועלים בהם תחת מפקד המרחב המסת

   המרחב הימי – 2שקף מס' 

בעידן המידע הלחימה בכל הרמות, בהתאמה למשימה כמובן, משלבת אמצעים וכוחות שאינם 

בהכרח מסגרת כפיפות ארגונית קבועה. אמצעים משתלבים ומסייעים יכולים לקחת חלק במשימה, 

הם, והן המידע בכל משימה, כל עוד הם מחוברים לרשתות המידע, הן המידע הדרוש לתפעולם של

 הדרוש לשילובם הסינרגטי בלחימה עצמה. תנאי חיוני נוסף הוא תורת לחימה ושפה משותפים.

עקרון אחדות הפיקוד ואחדות המשימה  הוא התנאי ליכולת המימוש של השילוב  –מבחינת ההפעלה 

  בכל שילוב. –

  ים, יבשה ומידע.אוויר,  –מבחינה ארגונית בסיסית בכל מימד לחימה נתחם מרחב לחימה 

מרחבי בכל  -ובכל מרחב יש מפקד אחד הקובע ומנהל את המשימות במרחבו. לצורך השילוב הבין

בהתאם לתכנית הכללית ולצורך המבצעי, יש כוחות ואמצעים המוקצים למרחבים במימדים  –מרחב 

  האחרים ופועלים בהם תחת מפקד המרחב המסתייע.

  המרחב האווירי – 3שקף מס' 

רון הראשונה והמרכזית היא יכולות התמ –האווירי הוא מימד קריטי מכמה סיבות המרחב 

   .המשוחררות מאילוצי גיאוגרפיה

הלחימה במרחב הזה כולה נשענת על טכנולוגיה, מול כל נושא תפעולי יש פתרון טכנולוגי וכמובן גם 

 איום טכנולוגי. 

  במרחב. היכולת לקיים שליטהיר היא חוסר המגבלה העיקרית של הלחימה באוויר ומהאוו

  הלחימה במרחב הזה עוברת שינויים מהותיים רבים עם כניסת אמצעי הלחימה שאינם מאוישים. 

הלחימה האוטונומית במרחב האווירי,  –הלחימה במרחב האווירי נחלקת לשניים  –כמו בכל מרחב 

חימה וכנגד מטרות למשימות עליונות אווירית שמטרתה לאפשר חופש פעולה מהאוויר במרחבי ל

  והלחימה מהאוויר בסיוע ללחימה ביבשה ובים. –אסטרטגיות 

הינו מרחב משמעותי וחיוני עד מאד  –המרחב החום בלשוני  –המרחב האווירי הצמוד לקרקע 

אמצעי הלחימה שאינם מאוישים מאפשרים לשלב אותם בצוותי קרב  –לכוחות הלוחמים ביבשה 

  יכה. המגע ובצוותי קרב הסיוע והתמ

השילוב של אמצעים הפועלים באוויר ומהאוויר חייב  ,תחת עקרונות אחדות הפיקוד ואחדות המשימה

  להיות תחת פיקודו של מפקד המערכה.



השליטה המוחלטת בצה"ל על כל הפעולות בתחום האווירי בידי חיל האוויר מוצדקת בכל הקשור 

  בכל הקשור בלחימה במרחב האווירי החוםללחימה האוטונומית במרחב האווירי, היא בכיה לדורות 

  המרחב היבשתי – 4מס' שקף 

הלחימה ביבשה מורכבת וקשה מימי בראשית, והיא הולכת ונעשית מורכבת עוד יותר כתוצאה 

  מהתפתחויות עידן המידע. 

מפקדים ולוחמים היו תמיד הגורם המכריע בלחימה. התפתחויות  - לחימה הייתה תמיד תלוית אנוש

המישור האנושי  –יות, שינו בהתמדה את דרכי הלחימה. תורות הלחימה עסקו בשני מישורים טכנולוג

עוצמת הרס, במוטיבציה, מורל, מנהיגות, משמעת ודומה, והמישור הטכנולוגי שעסק  –הקוגניטיבי 

טווח יעיל, דיוק, תמיכה לוגיסטית ובמהלך שתי המאות האחרונות גם בשילוב מרחבי לחימה אחרים 

  ו ים ואוויר בלחימה ביבשה. כמ –

במישור הקוגניטיבי הנגישות אל  –בלחימה ביבשה . עידן המידע גורם לשינויים משמעותיים בכל אלה

האדם הלוחם והמפקד הפכה עשירה יותר בתוכן ובדרכי התקשורת, מהירה יותר בביצוע, והגדלת 

 שמיעה.המגע הבינאישי אינו מוגבל יותר לקו ראיה או  –טווחי התקשורת 

  מהעידן התעשייתי לעידן המידע. –מעבר לעידן חדש  –המישור הטכנולוגי עבר קפיצת דרך 

בעוד שבצד הקוגניטיבי הבסיסי לא חל שום שינוי מהותי, האמצעים והכלים לפעולה  –ההשלכות הן 

של אנשים, מערכות ואמצעים עברו לדור אחר, ואלה מדריכים אותנו לגבש תורת הפעלה חדשה בה 

וכל לממש את היכולות החדשות ולשלבן במערכות ההפעלה כדי לנצל את יתרונות הגורם האנושי נ

  ולממש יכולות טכנולוגיות חדשות כדי לתת מענה טוב יותר למגבלות האנושיות. 

השגת תקיפת האויב ל –הלחימה ביבשה, בעידן המידע משלבת הגנה והתקפה בעת ובעונה אחת 

  מחיר  הלחימה  ת ולצמצם א םההישגינו ונכסינו כדי לאפשר מימוש אזרחמטרות המלחמה והגנה על 

   המרחב הוירטואלי – 5מס' שקף 

המהפכה התעשייתית השקיעה בעיקר באמצעי ייצור והשפעתה נבעה מכלכלה, מהפכת המידע 

אדם ובין -עוסקת במידע והשפעתה מתפשטת בתחומי התרבות, הניהול, הקשרים והיחסים בין בני

  ת ממוכנות. מערכו

אנחנו מצויים  ,בתחום המידע, ההתפתחויות הטכנולוגיות מקדימות את ההתפתחויות הקוגניטיביות

כיום במצב בו יש לנו אמצעים ויכולות של עידן המידע בעוד שתורת הפעולה שלנו והכלים בהם אנחנו 

 ים יותר ליכולות.עושים שימוש הם כלי העידן התעשייתי. זה ישתנה כאשר נפתח דרכי פעולה מתאימ

יכולות המידע יוצרות ממד וירטואלי בפני עצמו, נערכת בו לחימה שאינה קטלנית, בה ניתן , בלחימה

  להפעיל אלימות לכפית רצון בכל תחום, ובדיון שלנו כפית רצון למטרות מדיניות.

ה המעבר של מדינות וצבאות לפעולה באמצעות מערכות מבוססות מידע ומערכות ניהול ושליט

טלית ,יוצר ממד יהנשענות על מערכות ניהול מידע ממוחשבות ונשענות של תקשורת אלקטרונית דיג

  לחימה העומד בפני עצמו. 

נוצרת יכולת להשיג מטרות מדיניות ללא שפיכות דמים.  השפעות עידן המידע מצויות בכל תחום גם 

חימה האוטונומית במרחב ברמת הפרט והיחידה ולכן הלחימה הווירטואלית עוסקת מצד אחד בל

  המידע וכתמיכה וסיוע ללחימה הקטלנית ברמת הפרט היחידה והעוצבה.

  התמונה הכוללת – 6מס' שקף 

ההשפעה הכוללת של עידן המידע על המלחמה והלחימה אינה משנה את המלחמה עצמה היא 

  משפיעה על הדרכים בהם הלחימה נערכת.  

תחומית, -מקצועית, עוברת ללחימה משולבת רב –הלחימה המתבססת על התמחות בגזרה צרה 

 ,טכנולוגיה, אבל השימוש בההההשפעה הטכנולוגית של עידן המידע ממוקדת וצרה בגלל טבעה של 

 פרי היכולות הקוגניטיביות האנושית הוא הפורץ את הדרך למרחבים חדשים.



התפיסות הארגוניות הוותיקות נותרות בעינן אלא שהן קבלו עוצמות משופרות, שיפורים  ,במלחמה

המביאים לידי יכולות לפעולה ולהשפעה שונים עד מאד. על פניו, בשרטוטי עצי המבנה התמונה 

 –נראית דומה, אך בתוכה המערכות פעולות אחרת ויש לנו כלים לחשיבה ולפעולה שונים עד מאד 

האם אנחנו   –להתכונן כיום. העידן הזה יהיה במלוא משמעותו בעוד תקופה לא ארוכה אליהם צריך 

  זה תלוי בנו. – ?נהיה מוכנים

  

 


