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 ארנונפבב בלל ובוארההרמות
 nswn סבטשמה הזאתהתפיפה
 האפקם8בפות הנברתטבעה

 עליות של פכם1 והפצחההםבם5ת
 מנת על התקשוב נתרוםהקיום
 פשתוח לצורני תקצ8בפםלהפנות

 לחולל השנולת %ו שש8התעצמו31
 בש8נוש בשטשפ 4ו" שתבואמהפנה

 ומערנתפ חבבותשתפיסתי,

- שני I~OI]'W 1 אודייוף -
 תקשב אגףראש

 הוזקש5ב1כל11ז
 יעיל, סדור, ניהוג תהליך לאפשר התקשוב מערכותגל

 בין סנכרון תוך הצבאי הכוח של ואיכותי מהיר,פקטיבי,
 למצות כדי ופקודות החלטות תהליכים, של רבוספר
 התוצאים את ולהשיג מאמצים לאחד הכוח, מרכיבי,ת

ורצויים.

 llwpnn(רכיבי
 מערך קיום מחייבת אחד ככוח רב-זרועי מערךופעלת
 אחד רעיון על המבוסס )פו"ש( ולשליטה לפיקוד,חוד
 את המשנה מערכי בוזרים )שמהם אחד היגיוןעל

 חוצה שיח משותף, תכנון משותפת, שפה-עיונותיהם(,
 חשיבה המערך, מרכיבי כל בין זרועיים וגבולותויררכיה
 רק אפשריים כאלה תהליכים אחוד. ופיקודושותפת
 הנותנת כוללת תקשובית בתפיסה שימוש נעשה;אשר
 להם המאפשרים יעילים, ממוכנים כלים המפקדים.ידי
 חציית תוך הרב-זרועיים הניהוג תהליכי מכלול אתהצע
 ההיררכי והפיקוד הזרועי המבנהחסמי
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 בצה"ל התקשוב תחום על סימולטנית לחימה להפשרכדי
 ולהשיג ממש של שינויים ולעבור מהותי באופןלהתפתח

 האלה; היכולותאת
 ומדויקת אמינה והכרה איכותי מידע עצמי.סנכרוןא.

 סביבת על קישוריות, על המתבססים המצב,של
 מייעלים משוכללים, מידע היתוך כלי ועל אחודהעבודה
 את לפנות למפקדים ומאפשרים הניהוג תהליךאת

 מרכיבי בין המידע בסנכרון מעיסוק הלבתשומת
 לעיסוק משותפת מצב לתמונת ובהבאתםהכוח

 הכוח.בהפעלת
 עם המפקדים התמודדו בעבר מרחביים.משאביםב.

 משאבים באמצעות הדינמית הסביבה ועםאי-הוודאות
 היו הם שגם איסוף בורסי ןדיובמה, בשליטתםשהיו

 באמצעות זאת יעשו המפקדים בעתידמוגבלים(.
 שלהם, ההקצאה בין הפרדה תוך מרחבייםמשאבים
 הפעלת של הזאת הדרך עליהם. והבקרה בהםהשקטה

 ננישות הרמות בכל למפקדים תאפשרהמשאבים
 עת. בכללמידע

 בחלוקת ממוכנת תמיכה מתן מטריציוני.מימושג.
 היחסי היתרון ניצול לשם גורמים כמה ביןמשימות

 רמות המהלך, חשיבות של בחשבון הבאהתוך
 אלה כל - הביצוע ויכולות השליטה יכולותהההלטה,

 מסוים. בתרחיש ביותר היעיל נאופן פעולה כלפשרכדי
 נאות'ם תנאים למפקד'ם לספק נדרש התקטובמערך
 והחלטות מדויקות הערכות במהירות לקבל להםשיסייעו
 לכוחות ובמהירות בדייקניות להעבירן להם ויאפשרונכונות
 נדרש התקשוט הממונות. המפקדות עדכון תוךכפופים
 יעיל, פו"ש תהליך ניצוע לצורך כלים למפקדיםלספק
 כוחותינו של המידע את להשיג מהאויב ולמנוע ומהירמדויק

 הם: העיקריים התנאים לטובתו. בוולהשתמש
 סביבת המפקזים. בין משותפת עבודהסביבת
 מצב תמונת ליצירת הכלי היא המשותפתהעבודה
 להכין למפקדים המאפשרת ואמינה, משותפתכוללת,
 - המצב תמונת של השונים ההיבטים אתלעומק

 השלכות את לנתח - המשאבי הלוגיסטי,המבצעי,
 הקרב שדה ועל האויב על המתוכנניםהמהלכים
 מושכל ובאופן ביעילות במהירות, הכוח אתולהפעיל

 תוצא ולהשיג המשאבים את למצות כדי אלה כל-
 להכרעה. שיביאמרבי,
 הערכה, מיון, קליטה, אמצעי מתן ההחד. לניהולכלם
 מידע אחזור מפתוח, יכולות משוכללים, ומעקהסינון

 תהליך ובטיוב לידע מידע בהפיכת המסייעיםוהיתוכו
 במידע המפקדים הצפת מניעת תון ההחלטותקבלת
 המפקדות. לשיתוק לגרום העלול רלוונטיך4

 רמות של ומהירה ישירה גישה ולידע. למידענגישות
 הנחוצים, ולידע למידע הלוחם במערך הזוטרותהפיקוד

 ולהתמודד משימותיהם את ביעילות לבצע שיוכלוכדי
 פועלים. הם שבה המבצעית בסביבה השינוייםעם

 עצמו את להתאים מסוכל להיות המערך עלנמישות.ד.
 במשימות לשינויים הארבן, של המשתניםלצרכים

 השינוי בתהליכי ולתמוך הכוח הפעלתובתפיסת
האלה.

 ליבה 1'כ1ל1ת'13ד'נש
 התקשוביעדי

 דיעת, להם שיסייעו כלים המפקדים בידי ייתןהתקשוב
 סינרביה ולהשיג היריב לפני ולפעול לשלוט להחליט,להבין,

 תוך זאת - ואוויר אש מודיעין, גורמי של שילובבאמצעות
 הנגזרים לאילוצים ובכפוף המשאבים של מיטבימיצוי

 התקשוב מערך על הסביבה. ותנאי השטח האויב,מפעילות
 במידע עליונות השגת לשם המפקד בידי חשוב כלילשמש
 כוחות של ומשולבת יעילה הפעלה שתאפשרובידע,
 בעימותים הכרעה השבת לשם והים האווירהיבשה,
 ושיתוף קישוריותו התקשוב מערך יספק כך לשםהשונים.
 המערכות על הגנה תוך ובין-זרועי בין-יחידתימידע

הצה"ליות.

 התקש1ב מערך של הליבהיכולות
 ואחידה, משותפת מצב תמונת יצירת במהיר.שהטהא.

 המבוססת וניהולית, מבצעית ומשולבת,מתואמת
 מידע, של מהירה והעברה ועיבודו מידע קליטתעל

 מהירים. ותמרון פעולה שיאפשרו ודיווחיםפקודות
 פיקוד, לשם ממוכנים אמצעים"הכולברשת".ב.

 גבוהה באמינות עדכני למידע ישירה וגישהשליטה
 לנפשר כדי המבצעיים לצרכים בהתאם רבהובזמינות
 הפעולה מרחב בכל הכוח של ויעילה רצופההפעלה
 העימותים. סוגי ובכל ומעטפתו ליבה ועומק,ןרוזית

 בין וידע מידע נתונים, העברת אחד. ככוחצה"לג.
 להפעיל שיאפשר באופן הצרכים לפי הכוח מרכיביכלל
 הזרועות בתון והמודיעין האש התמרון, מרכיביאת

 ככוח המבצעית הפעולה מרחב בכל ביניהןובשילוב
 תוצאים ליצור כדי זרועיים גבולות לד4 אחדמשימתי
 המערכה. יעדיעל-פי

 וקישוריות ולידע למידע רצופה נגישות הספקת זמינות.ד.
 הלחימה. מרחב בכל הכוח מרכיבי כל ביןמלאה

 התקשוב מערך תפקוד רציפות ושרידות.המשכיותה.
 תקלה עקב לתפקד יפסיקו ממנו חלקים אםגם

 תהליכי הבטחת תוך האויב בידי פגיעה אוטכנית
 מבצעית לכשירות המערך והחזרת מהיריםהתאוששות

 פעולה תרחישי בין רציפות תישמר ביותר. קצרבזמן
 בינהם. המעבר שלבי על דגש שימתתוך

 הפעלת את יאפשר צה"ל של התקשוב מערךגמישות.ו.

 בידי ייתןהתקשוב
 כליםהמפקדים
 לדעת, להםשיסייעו
 ohuh להחלט,להבין,
 היריב לפניולפעול
 פינרניה1להשינ

 של שילובבאמצעות
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 ועד מוגבל מעימות - מצבים של רחב במנווןהכוח
 לשינויים הסתגלות יכולת בעל ויהיה - כוללתמלחמה
 יכולות על מבוסס יהיה התקשוב מערך בנייןבמצב.

 לזירה או לאיום מותאמות שאינן ]נריותמבצעיות
 יהיה התקשוב מערך מוגדר. לתרחיש אוספציפיים

 יכולת הכוחות מן אחד לכל תוקנה אך באופיו,ריכוזי
 בעת גם אוטונומי באומן משימותיו את לבצעבסיסית
 מרכזיות. ממערכותניתוקו
 הפיקוד יכולות על הבנה המידע. מערכותהגנת

 בזמינות ופביעה שיבוש מפני צה"ל שלוהשליטה
 ובאמינותו. המידע בשלמותהמערכות,
 עיבודו איסופו, בעת ועדכניותו המידע נכונותאמינות.
ואחסונו.

 התקשוב מערר של ההפעלהתפיפת
 התפיפהעיקרי

 תשתית על תבוסס התקשוב של ההפעלהתפיסת1.
 ייעודיים תקשורי מערכי על הזרועות, לכלאחודה
 רחפה קישוריות על הלוחמים, ולמערכיםלזרועות
 תפקודית( ]יאוגרפית, משימתית, יהיררכית,ודינמית
 ושירותים. מערכות בין לכידותועל

 התקשוב מערך במערכת. המשתמש הואהמפקד2.
 למידע הנגישות את הקישוריות, את לרשולנויעמיד
 משימותיו. לביצוע הנדרשיםולידע

 בעת רציפה פעולה מחייבת בצה"ל התקשובתפיסת3.
 נדרשת דייניהן. המעכר לרבות חירום, ובעתשגרה
 בהיקף לשינויים עצמן להתאים המערכות שליכולת
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 המעבר את תאפשר הזאת התשתית הכללי.במטה
 ן -: 1 -.,,.

 ן.,ינ' את תאפשר משולב, לכוח בין-זרועי פעולהמשיתוף

-פ במערכות בין-זרועית בקישוריות העיסוקצמצום
,ו'4 ובמערכים ייעודי באמל"ח בקישוריות מיקודו ואתנייחות

 'הל4ן',.זייל האחריות את לממש זרוע לכל תאפשר וכןטקטיים,

 ך,~%ל,ב.ו:.זג,".,נ.-ן
 ] 4.י4",..(1(. הגישה, בקרת לצורכי ויענה הזרועות כל אתשישרת
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 הצפנה הרשאות, מתן המשתמשים, של והזיהויהניהול
 שימוש מעקב המידע, שלמות אבטחתוחסינות,

 ביטחון הופר שבהם אירועים של חקירה ויכולת ניטור(ן
המידע.

 האמינות הבטחת לשם התקשוב. על no~wl פיקודד.
 לצורך והתאמתו התקשוב מערך של הפעולהורציפות
 ובקרה ניטור ושליטה, פיקוד מערך נדרשיםהמבצעי
 מערך והבין-זרעית. הזרעית ברמה ומבצעייםטכניים
 על מקיפה מצב תמונת למפקדות ייתן הזההשליטה
 וכלים במרחביהן היחידות את המשרתיםהאמצעים
 עליהם. ולהשפיע האמצעים הפעלת את לבקרלהבינה,

קיש1רי1ו1
 היא ובין-זרועית, פנים-זרועית ודינמית, רחבהקישוריות
 ומתואמת, משולכת לחימה דלצע צה"ל כיכולת חשובמרכיב
 התמרון האש, יכודת אתדמצות

 ולקיים אמיתי בזמןוהמודיעין
 התקשוב של ההפעלה 3(1111פ בהפעלה מיוחדת חשובותנודעת האמצעום.בהפעלת י1 לקישוריות סימולטנית.לחימה המיומנות של השונות ולרמות הפועליםהכוחות

 כדי תמרון ובעת מנגד אששל הבאים: העוקר"ם המערכות על יבוסס כצה"להתקשוב
 נייחת עלותשתיתרתכותם

 הזרועות, לנלאח1דה ולהבטיח בכוחותינו פגיעהלמנוע מערכי לוחמים. ייעודי/פערכים לאמל"ח תקשוב".

131ל הקישור מורכבות באויב.פגיעה של המבצעיים לצרכים המותאמים ומחשובתקשורת
 מערכי

 ק

שן הלוחמים ם ולמערכnlul~h שונות מתפיסות נגזרתהבין-זרועי הפיקוד ברמות הלוחמות היחידות ושלהזרועות
 התקשוב מערכי שבין הרב-זרועי התקשוב אתתאפשר תומכות מבצעיות, ומערכות השימושים לכלמחשב(,
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 חפנך כל בידי ייתן התקשובמערך
 פיקוד, אמצעי בצה"ל מטהוקצין
 עדכני למידע ישירה !גישהשליטה

 שיאפשרו שליטה אתרי כמה תפעיל זרוע כלהמרכזיים.
 התקשיב. לתשתית הטקטיים המערכים שלקישור

 ומשימתי( הקטןהמעגל
 הטקטית ברמה קצרים תיאום במעגלי משימתיקישור
 על והתבססות דיבור בתקשורת השימוש צמצוםתוך

 יאפשרו אלה ושליטה. בקרה של מתקדמותטכנולוגיות
 ומודעות עמית-טורף זיהוי מהירים, ממוחשביםקישורים
 Awareness) .(Situationalמצבית

 חרחבי במיקודיו1קש1ב
 להפעלת המפתח הוא משותפים משאבוב של ועולנוהול

 מאפיינים: של רחב מבון יש משאב לכל מרחבי.תקשוב
 וכדומה(, עבודה תדר לוגית, כתובת פיזי, ומיקוםמיקום

 וכדומה(, קישורים )הרכב,תצורה
 עיבוד, כושר וקיבולת,יכולות
 ניהול וכדומה(. פעולהמשך

 שעלים בשלושה נעשההמשאבים
 ושימוש. הקצאה, הועדה,-
 הרמות בכל התקשוב קציןעל

 לתת כוללת אחריותמוטלת
 במרחבו מלא תקשובימענה
 הנדרשות הסמכויות לוומוקנות

 מערכות את ולאבטח לתפעל עליו מוטל זה בכלללכך.
 הישירה. בשליטתו אינן אלה אם ]ם במרחבוהתקשוב

 ובגזרתו, ביחידתו בעיסוק להצטמצם 47 התקשוב קציןעל
 השפעה לו שאין נוספים גורמים בחשבון להביא עליוא47
 בגזרתו. הלחימה על להשפיע יכולים אך עליהם,ישירה
 מבבולות רחבים לעולם יהיו הקצין של האחריותנבולות

 כל של מחשיבותו ממעיט הדבר אין אך שלו,הסמכות
 ניתן זו בדרך מטריציוני. בסיס על לעבוד ומהצורך]ורם
 יתרון העמדת תוך השונים הברמים היכולות ביןלשלב
 היעילות לשיפור אחר, גוף של לרשותו אחד גוף שליחסי

המבצעית.

alwpn1מב1זר ריכוזי 
 מערך של מרכזית הפעלה על-ידי תושג התקשוב]מישות
 במקביל )ריכוזי( מרחביות מערכות על המבוססתקשוב
 לבצע להם המאפשר תקשוב לקיים הכוחות שלליכולת
 ממערכות ניתוק כעת גם אוטונומי באופן משימותיהםאת

 ומבוזר(. מרחביותתקשוב

 התקשובאסטרטגיית
 אסטרטגיית נמרת ההפעלה ומתפיסת לעיל שהוצגומהיעדים
 הכיוונים את מגדירה האסטרטגיה צה"ל. שלהתקשוב

 התקשוב ייעוד את להנשים כדי נפעל שבהם המאמציםואת
בצה"ל.

 לצרכים בהתאמה ואמין זמין משאב יהיו המידעמערכות
 טרוד יהיה לא המידע במערכות המשתמשהמבצעיים.
 יקבל כיצד או המידע מערכת נמצאת היכן כגוןבסוגיות

 תאפשר רחב בפס תקשורת רשת הנדרש. השירותאת
 לו. דרושה שתהיה מידע מערכת לכל נגישותלמשתמש
 המורשים כל שיתוף תהיה בצה"ל הידע ניהולתפיסת
 שהצטבר הידע את לרשת תורם גורם כשכל הקיים,במידע
 ובפיקודים בזרועות מרכזיים מידע מאגרי יהיו בצה"לאצלו.

 נוהלי משתמש. לכל גישה תהיה שאליהםהמרחביים,
 מראש. ומסוכמים מוגדרים יהיו ושליפתו המידעהכנסת
 כדי יכולת להשיג התקשובית האסטרטגיה שלמטרתה
 לכל ולהפיצה אותה לעבד נתונים, של גדולה מסהלקלוט
 בזמני לו הנדרשת הרזולוציה ולפי שלו הפרופיל לפיצרכן
 המבצעי. מהצורך כנגזר הולמים,תגובה

 האסטרטגיהמרכיבי
 ברשת כולםא.

 בצה"ל מטה וקנון מפקד כל בודן "תן התקשובמערך
 בכל עדכני למידע ישירה וגישה שליטה פוקד,אמצען
 ושליטה פיקוד מופשר כדי וזמין אמין באופן עת ובכלמקום
 ליבה ועומק, וחזית הפעולה מרחב בכל ויעיליםרצופים

 ובכל שביניתם וברצף שברה ובעת חירום בעתומעטפת(,
 רב-זרועי, שילוב יאפשר המערך הכוח. הפעלתמתארי
 וידע מידע נתונים, שינוע מלאה, קישוריות עלהמבוסס

 מרכיבי של הפעלה יאפשרו אלה כל הכוח. מרכיבי כללבין
 כרשת וביניה הזרועות בתוך והמודיעין האשהתמרון,
 והניהולית. המבצעית ההתעניינות מרחב בכלאחודה

 תקש1ב מערךב.
 ושליטה פיקוד תהליכי מחייבת הסימולטניתהלחימה
 רב מספר בין וסנכרון תיאום המאפשרים ומהיריםיעילים
 הכוה, מרכיבי של מיצוי ופקודות, החלטות תהליכים,של

 נדרש אלה לכל הרצויים. התוצאים והשגת מאמציםאיחוד
 אחודות, ושליטה פיקוד מערכות עם רב-זרועי זעקשובמערך
 משותפת, שפה מתואמת, מחויבות אחד, והיגיוןרעיון
 היררכיה חוצה שיח משותף, תכנון משותפת,הבנה
 משותפים. וניהונ ותכנון עיצוב תהליכי זרועיים,וגבולות
 ושוטפים. זמינים עדכניים, בנתונים מוזן יהיה הזההמערך
 בשליטה שתופעל - ארצית וכלל אחודה תקבבתשתית
 כל את תשרת - הכללי במטה התקשוב אגף שלמרכזית
 )טלפוניה, התקשוב צורכי לכל מענה תיתןהזרועות,

 ומערכות השימושים ולכל מחשב( יישומימולטימדיה,
 וניהוליות(. לחימה תומכותמבצעיות,
 פעולה משיתוף המעבר את תאפשר הזאתהתשתית
 העיסוק צמצום תוך רב-זרועי משולב לכוחבין-זרועי
 תאפשר כך מדף. טכנולוגיות על והתבססותבקישוריות
 זרוע. כל של הסמכות ואת האחריות את לממשהתשתית
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 -,' ובמערכת. ברשת ברכיבלהפעיהלהשתמש ביניתן. ובממשקים והניידת הנייחת בתקשורת רחבגפם
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 פעולות וביצוע במערכות למידע גישה למערכות,בישה* במצרר הקיים המידע כל העברת את תאפשרהתשתית
 ההרשאה מנגנוני לנדרש. בהתאם רק יורשובהן הנפרס, הדרג אל גם - ובנתונים בחוזי בשמע, -הנייח
,1, הפעולות את ךלצע זיהוי תהודן שעברו לנורמיםיאפשרו תאפשר הרציפה התשתית שבתנועה. הכוחותלרבות
,יג מורשות לא פעולות ביצוע ימנעו להם,המורשות חי חוזי הפצת ברשת, נקודה לכל איסוף תוצרישינוע
 ממדיניות חריגה ולחסום לבקר לנטר,ויאפשרו מוקדים ובכמה צורך על-פי חוזי ועידת קיום אמת,בזמן

',,1'-,,,ההרשאות. מבצעיות ושילדיות קישוריות תאפשר כזאת רשתבו-בזמן.
 )'ץ ובקרה ניטור אמצעי ישולבו מערכות שביןבממשקים * בכל המבצעי לצורך מענה הנותנות מלאותוניהוליות
 .לויהן-:;" ולהקטנת המערכות בין התלות להפחתתואכיפה האוויר היבשה, לכוחות רלוונטי דרג ובכל נדרשמתאר

5 הנזק.פוטנציאלוהים.


