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  .בביטחון הלאומיהבנת הציבור לגבי תפקידו של צבא היבשה 

  

אחת התוצאות הרצויות של תפיסת ההפעלה של צבא היבשה היא יצירת אוירה שבה 
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  הקדמה

מחזקים את הצורך לפתח כוח  נמשכים כן אלה שעודםועימותים שהתחוללו באחרונה 

עתידי שיאזן את המיקוד הטכנולוגי של המודרניזציה בצבא היבשה האמריקאי מתוך 

תקיים בעוד ויהתרבותי והפוליטי של העימות הצבאי ימשיך , הכרה בכך שטיבו האנושי

  . אשר לטכנולוגיה גבולות משלה

לול תקציבים שתכפעולה צבא היבשה חייב להיות ערוך להתמודדות עם סביבת 

צבא , זאת ועוד.  גומלין אנושי-בניין כוחות שצומצם ותנופה מוגברת של מגע, שהופחתו

אוכלוסין בעוד שתפוצת הנשק להשמדה והמונית -היבשה יצטרך לפעול בערים צפופות

תיעזר בעתיד קרוב לוודאי ש. מתעצמת כל הזמן השתפרול לסגור פעריםהאויב ויכולת 

לא קונבנציונאליות , בתמהיל של אסטרטגיות מסורתיות יםאסופה מגוונת של אויב

יתכן . ב ועל האינטרסים החיוניים שלה"והיברידיות כדי לאיים על בטחונה של ארה

מדינתיים כמו טרוריסטים - יגיעו מצידן של מדינות לאום או מצד שחקנים לאהאיומים ש

אסטרטגיות שנועדו שימוש בו עשי הללואיומים ה. מתקוממים וארגוני פשע, בינלאומיים

חופש התנועה כמו גם ב, שלה גישהה חופשב חבלל ,ב"את עוצמותיה של ארה לעקוף 

לחקות יכולות , בו זמנית ,התפשטותה של הטכנולוגיה תאפשר להם. וחופש הפעולה



בעת שיריביה ירחיבו את , ב"את יתרונותיה העכשוויים של ארהטכניות וטקטיות שיפחיתו 

  .ורשתות פשיעה) proxies(ות שליחים השפעתם באמצע

 –כדי להתמודד עם אתגרים אלה כונן צבא היבשה את תפיסת ההפעלה החדשה שלו 

AOC –  כדי להתייחס להתנהלות מיידית של מבצעים משולבים בקנה מידה ומשך הזמן

  . ולנצח במלחמותלעצב את סביבות הביטחון , המספיקים כדי למנוע עימות

כחלק ממאמץ , שה מתארת כיצד יפעלו כוחות צבא היבשה בעתידתפיסת ההפעלה החד

להשיג את מטרות המערכה ולהגן על האינטרסים  על מנת, לאומי-בינלאומי ורב, משולב

והחשוב ביותר ניצחון ברמה  –מבצעי , ב באמצעות ניצחון טקטי"הלאומיים של ארה

  .האסטרטגית של המלחמה

  חיליות-ביןפעולות משולבות 

, לק מצוותים משולביםחכ ,החדשה מתארת כיצד כוחות צבא היבשה העתידיהתפיסה 

על בסיס אזורי ויפעלו למניעת לאומיים שיגוננו על המולדת יתגייסו -ארגוניים ורב-בין

צבא . יעצבו את סביבות הביטחון וייצרו אופציות לתגובה למשברים ויישובם, עימות

כאשר ייקרא . פלטפורמות ללחימה בניגוד לרכישת ,היבשה בונה את היכולת לנצח

שיתמרנו , המסוגלים להגיב ברחבי העולם חייליים-ביןצבא היבשה צוותים  יעמיד, לפעולה

, מאתרים ותחומים מרובים כדי להציב בפני האויב דילמות מרובות ואופציות מצומצמות

  .תוך שיחמוק מנקודות החוזק שלו ויתקוף את חולשותיו

יפעיל צבא היבשה פיקוד משימתי וימשיך , בעתיד .ם רביםאיחוד המאמצים של שותפי

ובין  אפקטיביות כדי לוודא ,ארגוניים ומשולבים-לאומיים בין-לפעול יחד עם שותפים רב

הצבא מקדם . )2( כושר העמידהואת  העומק האסטרטגי והמבצעיאת  שיעצימותפעוליות 

לכלול  וכן ,משותפות בברכה את מי שיהיו מוכנים לשלב את מאמציהם להשגת מטרות

  ).NGO(ממשלתיים -ארגונים לא

התפיסה הזאת מבררת את הצורך של צבא היבשה  .פעולה ברחבי תחומים מרובים

החלל ומרחב הסייבר כדי לאפשר לכוח , האויר, כוח מהיבשה לתחומי הים להטיל

הצבא יפעיל . ולהעמיד את היריבים בפני דילמות מרובות המשולב חופש תמרון ופעולה

ויציב , רבים ומרחבים הנתונים במחלוקתאת העוצמה הלאומית מתוך ולעבר מיקומים 

  .דילמות מרובות בפני האויב אשר יגבילו את האופציות שלו ויעקפו את נקודות החוזק שלו

היבשה בעתיד להיות עמוד השדרה צבא ימשיך , כיום ינוכפי שה. תמיכה באמצעות יכולות

של הכוח המשולב ויסנכרן את הספקת העוצמה הלאומית כפי שזו מתיחסת לרמה 

, מודיעין, יכולות היסוד כמו תקשורתצבא היבשה יתמוך ב. האסטרטגית של מלחמה

יכולות אלה של כוח . לוגיסטיקה והנדסה, הגנה מפני טילים, תעופה של כנף מסתובבת



לשר ההגנה ולמפקדי הלוחמים , ייעות ביצירת סינרגיה ומקנות לנשיאמשולב מאוזן מס

  ).3(אופציות רבות 

  עיקרי הפעלתו של צבא היבשה

תפיסות קודמות התייחסו במשך השנים לעיקרי הפעלתו של צבא היבשה אבל התפיסה 

ההתעצמות את צד ינחו העיקרים כימסתמכת מדגישה עוד יותר עליה היא החדשה 

צבא היבשה ינהל מבצעים העולים בקנה אחד עם . וח קרבי בחיל העתידיוהיישום של כ

. להחזיק ולנצל את היוזמה, ולתפוס עדיפות המבצעיתעיקרים אלה כדי להשיג את ה

, ינהלו, יתארו, מפקדי צבא היבשה בעתיד ישקלו את העיקרים הללו בעת שידמו לעיניהם

  :יובילו ויעריכו פעולות

 או מבצעי ופעולה כדי להכתיב את תנאי המבצעיהערכת מצב טקטי : יוזמה •

תמיכה הדדית  סמוכות שיש בהן משוםשל משימות זמני -בוביצוע : זמניות-בו •

 .ברחבי אתרים ותחומים רבים

הרחבת הפעולות המבצעיות בזמן ובמרחב כדי למנוע מכוחות האויב : עומק •

 .זמנית-ממאמץ הפעולה הבולהתאושש 

 .החדשות לשינוי בלא אובדן תפקודי כלשהותשובה לדרישות : סתגלנות •

ביכולת הנדרשת כדי ו משך זמן מספיקיכולת להמשיך במאמצים ל: כושר עמידה •

 .להשלים את המשימה

חיוניים ללחימה ולניצחון  –היכולת להרוג או לחולל השמדה פיסית : קטלניות •

 .בקרבות

לנהל , רון יחסילכוחות צבא לתפוס עמדות שיש בהן ית המאפשרתהיכולת : ניידות •

מבצעים בקצב מהיר ולרכז את עוצמת הלחימה נגד הנקודות המכריעות בעת 

 .פעולה מבוזרת על פני אזורים נרחבים

תוצאה של חשיבה יצירתית וביקורתית והפיכתם של רעיונות חדשים : חדשנות •

החדשנות מניעה את פיתוחם של כלים חדשים או שיטות . לתוצאות מוערכות

להמשיך , ים לכוחות צבא היבשה לצפות דרישות עתידיותחדשות המאפשר

  ).4(ולהקדים את האויבים הנחושים ולבצע את המשימה 

  מיומנויות הליבה של צבא היבשה

יתרונות אסטרטגיים ויתרום תרומה מהותית , צבא היבשה העתידי יקנה הרבה עוצמות

ההפעלה החדשה של צבא תפיסת . בדיוק כפי שכוחות היבשה עושים כיום, לכוח המשולב

שיהיו קריטיות להתייחסות לאתגרי , היבשה מתייחסת לשבע מיומנויות הליבה של הצבא

  )5( .הלחימה של הצבא



צבא היבשה ימשיך להקנות יכולות ייחודיות . עיצובה של סביבת הביטחון •

שמאפשרות למפקדים הלוחמים להרגיע את השותפים ולהרתיע תוקפנות בעוד 

 .תנאים שיתמכו בשימוש הפוטנציאלי בכוחות משולביםהם מכוננים 

יכונן צבא היבשה , כדי לשמר את חופש הפעולה של הכוח המשולב. הכנת הזירה •

 .ויקיים את התנאים התומכים כדרוש

תחזק את הכוח ול פרוסצבא היבשה יקיים את היכולת ל .הכוח הלאומי מיצוי •

אזורים רבים כדי להשיג  הקרקעי במהירות וביעילות מאתרים רבים ועל פני

 .תוצאות שניתן לקיימן

כוחות הצבא  .בים ובחלל, על הקרקע, ניהול תמרון של חילות משולבים באויר •

יהיו מסוגלים להפעיל כוח קרבי בזמן ובמרחב על מנת להביס את כוחות הקרקע 

, להשתלט ולגונן על האזורים הקרקעיים ולהשיג יתרונות פיזיים, לתפוס, של האויב

 .ופסיכולוגיים על האויב ייםקוממ

מיומנות זו נדרשת ליישום הכוח הלוחם להגנת . אזורי- ניהול ביטחון רחב •

התשתית והפעולות כדי למנוע מהאויב עמדות שיש עימן , הכוחות, האוכלוסיות

 .יתרון וכדי לגבש את ההישגים כדי להמשיך ולהחזיק ביוזמה

ימשיך , כחלק מהכוח המשולב .ניהול פעולות במרחב הסייבר בתחום הקרקעי •

צבא היבשה למלא תפקיד אחוד בסייבר על ידי שילובו בתצורות אחרות של תמרון 

אויב להפעיל את יכולתו לנהל מבצעים במרחב הסייבר בעת שחופש כדי למנוע מה

 .ב יישמר"הפעולה של ארה

כוחות מיוחדים של צבא היבשה העמידו לרשות  .הפעלתם של כוחות מיוחדים •

צבא היבשה העתידי . קטלניות מדויקות-קדים הלוחמים יכולות קטלניות ולאהמפ

ימשיך לעושת כן במסגרת התלות ההדדית של יכולות קונבנציונאליות משלימות 

 )6.(כדי להשיג הצלחה

  משמעויות

ה והיא משתנה הכירלא ניתן ל, לנו הסביבה המבצעית שתהיה בעתיד אינה מוכרת

לקדם את הביטחון , לעמוד באתגרים ולהגן על המולדתצבא היבשה מתכנן . בהתמדה

צבא היבשה מבין את חשיבות תפקידו ומקדם . להשליך את כוחו ולנצח, ברחבי העולם

רב לאומיים וכן , סוכנויות-בין, יש לו היכולת לאחד שותפים משולבים; שותפים בברכה

להשיג תוצאות ממשלתיים כדי להשפיע על הרמה האסטטגית של המלחמה ו-ארגונים לא

  )6( .פעם-צבא היבשה הוא כוח גלובאלי עכשיו יותר מאשר אי. שניתן לקיימן

 נקודות מפתח



תפיסת ההפעלה של צבא היבשה האמריקאי מתארת כיצד יגוננו כוחות צבא  •

לעצב , ברחבי אזורים שונים כדי למנוע עימותיםהיבשה בעתיד על המולדת ויפעלו 

 .לתגובה למשברים ולפתרונםסביבות בטחון וליצור אופציות 

את הרעיונות הנכללים צבא היבשה ישערך  Force 2025 Maneuversבמסגרת  •

ה זו כמו גם את ההנחות עליהן הם מתבססים כדי לוודא שהכנותיו של צבא סבתפי

 .על בסיס תפיסתי איתן ותמושתת בעתידצבאיים העימותים הדרישות להיבשה 

)7(  

 

 

 

.Endnotes 

1 David Vergun, “Solarium 2015: Forcing multiple dilemmas on enemy,” Army 

News, 2 March 2015, http://www.army.mil/article/ 

143728/Solarium_2015__Forcing_multiple_dilemmas_on_enemy. 

2 Mission Command is defined as the exercise of authority and direction by the 

commander using mission orders to enable disciplined 

initiative within the commander’s intent to empower agile and adaptive leaders in 

the conduct of unified land operations. For more 

information, see Department of the Army, Army Doctrine Publication 3-0, Unified 

Land Operations, Washington DC, 10 October 

2011, p. 6. 

3 Department of the Army, “The U.S. Army Operating Concept: Win in a Complex 

World,” Training and Doctrine Command 

(TRADOC) Pamphlet 525-3-1, 7 October 2014, pp. iii–iv. 

4 Ibid., pp. 18–20. 



5 Army Capabilities Integration Center, “Information Paper: Army Warfighting 

Challenges,” 18 January 2015, http://usacac.army.mil/ 

sites/default/files/documents/cact/ArmyWarfightingChallenges.pdf. 

6 DA, “The U.S. Army Operating Concept,” pp. 20–22. 

7 Force 2025 Maneuvers provides the means to evaluate and validate 

expeditionary capabilities for the brigade combat team (BCT), 

retain overmatch through 2025 and set conditions for fundamental changes to 

the Army beyond 2025. For more on Force 2025 

Maneuvers, see Department of the Army, “Force 2025 Maneuvers,” Fort Eustis, 

VA, 23 January 2014, http://www.arcic.army.mil/ 

app_Documents/USArmy_WhitePaper_Force-2025-Maneuvers_23JAN2014.pdf. 


