
   תמלול מצגת ערעור הסדר היסודי

   ערעור הסדר היסודי – 1שקף מס' 

המושג הכרעה מקבל מובנים שונים מאלו שהכרנו במאות שקדמו לו. במקרים  –בעידן המידע 

קיצוניים זו כניעה דוגמת מלחמת העולם השנייה אך מאז, כמעט ללא יוצא מהכלל הכרעה משמעות 

אין בהכרח כניעה  –הן בסביבת מטרות המלחמה שהצבנו  שההסכמות המושגות כתוצאה מהלחימה

 או שליטה על היריב אדמתו ונכסיו.

היריב ולאו דווקא השמדה  לשהיא דרך השפעה על מקבלי ההחלטות מכאן שהדרך להגיע להכרעה 

דרכי פעולה אפשריות, אלא שנוספו דרכי לחימה רבות נוספות  ,אלה היו, ונותרו –כמותית או כיבוש 

  השפעה שהן יקרות פחות והן יוצרות אפשרויות להמשך תוך התנגדות פחותה. להשגת

זה אומר שילוב אמצעי לחימה שאינם צבאיים בלחימה מחד, והתאמת הלחימה צבאית לשימושים 

  באמצעים האלה ולהישגים המצופים מהם.

ל ושליטה מערכות המידע המתפתחות מאפשרות זרימת מידע לכל כיוון, באפס זמן, ומערכות ניהו

  ניהול.-בזמן אמת או בזמן רלוונטי ללא צורך בדרגי ביניים לפרשנויות או לתת

ויש ביכולת הטכנית "להיות בתמונה"   –מאחר ומרכז הכובד הוא בידי מקבלי ההחלטות האזרחיים 

ת במלחמותינו ובמלחמות של אוראינו ז –מתערב בניהול המבצעים ולכוון מאמצים, הדרג הזה 

  .21כבר מאז תחילת המאה  ה םאחרי צבאות

   המשמעויות - 2שקף מס' 

  יש הבדלים משמעותיים בארגון ודרכי פעולה בין המערכת האזרחית והמערכת הצבאית. 

  כל שינוי במעורבות צריך להיות מלווה בדרכי פעולה המאפשרות מימוש מיטבי של הסדר המתהווה. 

מעל המערכות הצבאיות אבל בעידן המידע  ברמת הניהול והבקרה  מעורבות הדרג האזרחי מרחפת

-היא יכולה וצריכה להעמיק יותר בבדיקת התכניות כדי להבטיח שהמטרות המדיניות אכן תושגנה על

אכן תוך כדי הלחימה, להבטיח ש את ההתפתחויותיכולת לבקר ה הידי  התכנית הצבאית. ויש ל

  הלחימה  מתפתחת לכיוון הרצוי למקבלי ההחלטות

רארכי של המאה העשרים כל התערבות אזרחית היא מסורבלת, מסבכת את זרימת במבנה ההי

  התהליכים הצבאיים ולמעשה לא הייתה קיימת במהלך המבצעים אלא לאחריהם. 

קיצור הדרך בין דרג הקברניטים והדרג המבצע מחייב הערכות שונה מהקיים. במקביל, ובאותה רמת 

צבאי המבין את השפה, בקיא בתוכניות,  –חשיבות לפחות, צריך לבנות מנגנון בקרה ושילוב אזרחי 

  ויכול לבקר את מימושן. 

  כאשר ההבחנה בין דרגים הייתה הירארכית 

ל דרג משהו השתנה. נוסף, הופחת או שינה כיוון. לבסוף עבר עיבוד בכל מבחינת הטלפון השבור בכ

  .תחנה, נוצרו פערי הבנה בין השטח והמפקדה העליונה 

עידן המידע יוצר שינוי משמעותי בתמונה הזו, היכולת לדעת להבין ולתקשר היא מידית ללא קשר 

  לדרג הירארכי חלק ניכר מכשלי פערי המידע נעלמו ואינם.

  שינוי מערכתי -  3ס' שקף מ

תופעת הרב"ט האסטרטגי הפכה להיות הנורמה. השפעה של פעולה מקומית על הדרג האסטרטגי 

היא עניין של פרשנות למידע לעתים השפעה נקודתית טקטית נראית אחרת לגמרי ברמה אסטרטגית 

  ניים של משתתפים שאינם במרחב הפעולה. יובע

קטי ולו רק כדי להבטיח שלא ימצא את עצמו מופתע בגלל לכן הדרג האזרחי משקיף על הדרג הט

  פעולה שקבלה משמעות שונה או שסטתה מהכיוון אליו היא נועדה. 



לא השפעה נובעת מעוצמה, כיוון והשלכותיהם ולא מהיקף הכוח, השפעה מנווטת במרחבי האיכות, 

  הכמות, אם כי לעתים הכמות הופכת לאיכות. 

לנו על האויב. השפעת פעולות נמדדת לפי התוצאה,  לעתים יכול כוח השפעה היא ביטוי האיכות ש

  קטן להביא לתוצאה אסטרטגית מכרעת, 

הלחימה במרחב המידע מתבססת במרביתה על הגישה הזו. אחת היכולות המשופרות שמביאה 

 להגביר את מכשלות האויב, כפי שבעוצמת תמרון שיבוש העתודותהיכולת לוחמת המידע היא 

פגיעה במערכות הניהול והשליטה  ,מסייע להשגת עליונות בקרב המגע הלוגיסטיות שלו ותוהמערכ

של האויב ושיבוש תהליכי קבלת ההחלטות שלו מסייעים בהוצאת המערכת שלו מאיזון וחשיפתה 

   לתקיפותינו. הפיזיות והווירטואליות.

  הרמה הטקטית – 4שקף מס' 

פנים עם האויב כאן אין  לקרב המגע בה מתבצע מפגש פנים מו מה קורה ברמה הטקטית? זו רמת

   . שינוי תפיסתי אבל  יש שינויים ארגוניים רבים

וגם  ,תוך הכוח עצמובגם  ,וח הלוחם הוא בעל יכולות משופרות בתחומי המודיעין והאש בעיקרכה

  ביכולתו להסתייע

כפוף לגיאוגרפיה ולמערכות פיקוד  עוצמתו עולה בהרבה על מה שהיה לדורות הקודמים ועדיין הוא

  הירארכיות מלמעלה למטה כבעבר. 

הגברת העוצמה הכפופה תחת פיקוד והמסייעת מאפשרת לבנות צוותי כוחות על בסיס ההשפעה 

הנדרשת בציוותים שונים, ומכאן גם מאפשרת שילוב צוותי קרב שונים למשימה אחודה. מגוון 

  האפשרויות גדל בסדר גודל.

 ,א כי כוח קטן יותר כמותית הוא בעל עוצמה תמרונית (תנועה ואש) גבוהה בהרבההתוצאה הי

ידי  מידע בזמן אמיתי ועל ידי סיוע מרחוק יכול לבצע מגוון גדול יותר  של משימות באופן -נתמך עלה

  אוטונומי למשך זמן ארוך יותר. 

בי הכוח תנועה, אש, מיגון כל זה אפשרי אם בניין הכוח תואם ליכולות ושיפור היכולות בכל מרכי

  ומידע נעשה בהתאמה ובשילוב סינרגטי ובראיה אחודה.

   הרמה המערכתית - 5שקף מס' 

ברמה המערכתית יש שתי נקודות התייחסות, תפקידה בקבלת ההחלטות ותפקידה בניהול הקרב. 

הטקטית  בעידן המידע תרומתה בקבלת ההחלטות מצטמצמת, אין פערי מידע בתוכן ובזמן בין הרמה

  הלוחמת לבין הרמה האסטרטגית הפוקדת. 

הרמה המערכתית פועלת ליישום החלטות הדרג האסטרטגי וניהול הלחימה במבט טקטי גבוה 

מעבדת את החלטות הדרג האסטרטגי כתכנית מערכתית ברמת העוצבה הבכירה אוגדה מלמעלה 

  לחימתן מפקדי האוגדות והחטיבות, לתכנן את –ומותירה למפקדים הטקטיים 

 כרךב –לעומת זאת גדל  תפקידה בניהול לחימת דרגי הסיוע והתמיכה ובלחימה מהעומק אל העומק 

מערכי קרב המגע שהם ייעודיים ומערכי העתודות, כהלחימה הצגנו תפיסת המערכים הלוחמים 

  הסיוע והתמיכה שהם מרחביים, 

כת ומגבה את לחימת צוותי הרמה המערכתית מנהלת את הלחימה של המערכים המרחביים,  תומ

  קרב המגע ומנהלת את רציפות הלחימה, והלחימה בעומק להשגת היעדים המערכתיים. 

מרחבי בתכנון לריכוז המאמץ וחיסכון בכוח, -ממדי ורב-תפקידה הוא בהפעלה, בתאום, בשילוב רב

ן בקרה ואת ההתמקדות בהשגת היעדים המערכתיים. עידן המידע מאפשר זרימה משלימה של תכנו

  ושליטה של אותו שטף מידע. כל עוד אין מחסומי מידע בדרגי התערבות ביניים. 

   הרמה האסטרטגית – 6שקף מס' 

  הרמה האסטרטגית ירדה לקומת הקרקע. 



סביב אוכלוסייה ויעדי תשתית ושליטה אזרחיים.  צבא האויב  ובבתהמלחמה בעידן המידע ס

אסטרטגית הלחימה והמלחמה היא להתכתש אתו כמה  ,בלחימתו הקינטית הוא מכשול בדרך ליעדים

  שפחות. להגיע ישירות אל יעדי ההכרעה

זו קרב המגע מבחינת המבט האסטרטגי הוא פריצת הדרך אל היעדים המערכתיים ליצירת הבראייה 

  תנאי הפעולה המאפשרים להגיע מהר ככל האפשר ובעוצמה הנדרשת אל אותם יעדי הכרעה.

 ,ידי  הפעלת עתודות וריכוז מאמץ-מהעומק אל העומק והכרעה מערכתית עלהפעלת דגש בלחימה 

  מקרבת את הדרג האסטרטגי לדרג הטקטי הנמוך והגבוה, כדי לכוון ולבקר את ניהול הקרב. 

שליטה,  ,אוכלוסייה, מערכות פיקוד לה מוכוונת כנגד יעדים שאינם צבא:בה בעת, היות והמלחמה כו

קרב הדרג האסטרטגי מעורב ברמות שונות בקרב, במרחב האויב הוא תוקף ניהול ומידע בשני צידי ה

ממדית אוויר, ים, יבשה -במרחבנו הוא מגן כלפי מרחב האויב הוא פועל באמצעות הצבא בלחימה רב

ומידע, ומשלב בה אמצעים וגורמים שאינם צבאיים, במרחבנו הוא מפעיל רשויות אזרחיות ופיקוד 

  לרציפות הלחימה של הצבא., ולהכנת התשתית   העורף לניהול קרב ההגנה

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


