
משחק-ו~חמה",י"

במהלךכיאחת.תשובהכנראהאיןזושאלהעלאיננווומההגומה-המלחמה-משחק"
אולי,או,-תכליותיווהןצורותיוהןבהדרגתנשתנוהזמן-החדשצבאותבמסגרתהתפתחותו

ואלה.שבאלחהדגשים
בזמןהמופיעיםזהנושאעלהמאמריטשפעתמתוךלתרגוםהפעםנבחראשרהאמריקניהמאמר
ה"הדרכתיים":סוגי-יסודלשנימשחקי-המלחמה--אתמחלקה-מערב"שלהצבאיתבעתונותהאחרון

:סוגיםלשלושהלחלקםיותרנכוןותכליתםמהותםמבחינתכיהיא,האמתוה"אנליטיים-י
תחומיםושלושהשישכמובן,צבאי.מחקרולצרכי-ובדיקתו)(תכנוןלצרכי-הדרכהלצרכי
מבחינתאךמוחלטים.גבולותלמתוחואין;זהלתוךזהנכנסיםואףבזה,זהנוגעיםאלהנפרדים

=המציאותית.היאסוגיםלשלושהזוחלוקהחרי-העיקריתהתכלית

משחקי-המלחמה"-לענףשמואתשנתןזה(הגרמני"Kriegsspiel"ה-שלה"קלסית-בתקופה

במחציתדהיינו,-הרוסיהשלהצבאייםובתי-הספרהמטה-היללישלילד-טיפוחיובכללותו),
מפקדיםאימוןכל-עיקרוהיה-המאה-העשריםשלהראשוןובחלקההי"טהמאהשלהשניה

שלשיטתיותסדרוהאלההיובעצם,טופוגרפיות.מפותגביעלטקטי.משחק""באמצעותוקציניזמטה)(
אורח-מחשריהםלגיבושרבותהואהרםשכזהבתורכיספקאיןתרגילים-טקטיים-ללא-גייסות-.-

גרמניים.קציניםדורותשלםדוקיפ-יגה131
-החדשההמגמהניצניבהבלטהנסתמנוובראשיתה,השניח,מלחמת-העולםערבמשנותהחל

בעל-המעשהברביםוידוע;נסיוניכאמצעי-תכנוןבראש-וראשונה.משחק-המלחמה"-לניצול
הגרמניההמתקפהלקראתשנערךבמשחק-המלחמה-הסטורייס"-לכנותםשניתןוהדיםתוצאות.

ואילופון-מנשטיין-שלהשנונההאופרטיביתתכניתולראשונהנזדקרת14ב-1940,בחזית-המערב
חקר--שלהמפתיעהלהתפתחותובמקבילבמקצת-השניהמלחמת-העולםשלאחרחשניםבמזין

הצבאייםמוסדות-המחקרכתליביןויותריותרמטפחיםהחלו-בעקבותיוובמקצתהביצועים-,
ואמצעי-צורות-ארגוןאורחי-פעולה,מצבים,אפשרויות,לחקרכמכשיראת.."משחי-המלחמה"

אחריאוזהמסויםמבצעילחינוןשיר*בקשרשלאגם-שוניםלחימה
מרכז-הכובדכיאוליעומרניתןכיוסהמצבלפיכה.עדההתפתחותמגמותהיואיפוא,יאק,

משחק-המלחמה,שלאפשרויותיוכלעםמבצעייט.ותכנוןבניתוחמונחב"משחק-המלחמה"לשימוש

מכשירכל-כךלאבראש-וראשונה,הוא,כיוםהרי-הדרכתי-לימודיכאמצעיגסבזמננו,אף
בראש-וראשונההמושגתהבחינהאחרות:במליםבעיות.לפתרוןדרךכאשר-מטותלתרגול

בחינתאםכיהמטותשליכולתבחינתלאהיאלזמננוגיותרהאופינימשחקי-מלחמת--בסוג
מחשבות.

-מחשבותבחינתהואהעיקראםממשיותימסקנותמספרגט-אלהכלליותומהנחות
וצורךחשיבותאזואיןמטה-פועל,;שלב-בימוי-.איננוהעיקרולארגונם,למשתתפיםבאשראז,כי
ולעומתגמלחמה.מטה-עוצבתשלמכנהואתדוקאבתוכוישקףהמשחקותהקבוצותמבנהכי

ומתכנן,מנתחהוגה,צותטראסט-מוחות",-מעיןתהוההמשחקתהקבוצהכיצורךישנוזאת,
מחשבות-לפתרון.וגיבוש-נבחנותמחשבותניתוח:הכפוללתפקידיצלחאשר

השויםצבאותשניכמעטאיןבמהותו.מציאותי-ביותרלהיותכזחמשחקעל-:חיוניצדועוד
גמסגרת-צבאותשנישלהתנגשותםתוצאותובדיקתדרכי-הגבתם.יכולתם,תכונותיהם,מבחיגת
האופיניות,תכונותיווצד,צדכללגביבחשבון,יובאוןלאאםמציאותיתתהיהלאמסוימתנתונים

כוהשאורח-משחקוקרוב-לודאי,המשוערת-המציאותיתיכושרורמתםייעבט"ה"1אופני-הגבתו
סוביקטיבית".-אוחופשית-,-אותהמכנהי3קירמאחהמאמיאשרמסגרתגאותה.רקכמעטיתכן.(.
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מאותבתוהיאמשלהם,היסטוריהל"משהקי-המלהמה"
להתחילחייבלזמננויאנועדבהתפתחותםעיוןכלבשנים.

אתתמצאבשחמטמשהק-השחמט.שלהקדומותבצורותיו
יריבים,כוהותשנימשהק-מלהמה:שלגורמי-היסודכל

הממלאיםבני-אנוש,שחקניםלתמרן,הםיכוליםעליושטה
מצבים,להעריךוהעשוייםהכוהותמפקדישלתפקידם

ולהגשימןההלטותלהחליטאסטרטגיות,תפיסותלפתה
מסגרת-עלהשומרמכלול-חוקים-וכלליםוכן-אח"כ

התוצאה.אתדבר,שלבסופולקבוע,ומאפשרהמשחק
והשתקהמשחקעברמאות-השניםבתההתפתחותבמהלך
הממשיים.פני-הקרקעמפותאלפשוטמלוה-שהמטבהדרגה

בסמ-מעט-מעטהוחלפוהמוסכמיםהמסורתייםכלי-המשחק

שטחית,בהסתכלותממש.שליחידות-גייסותהמצייניםלים

עתההנערכיםמשחקי-המלהמה""מצורותאהדותעלולות
להיראותשונות,מדינותשלהצבאייםהכוחותעל-ידי

במאהבעיקרשפותחוה"מסורתיות",לצורותיולמדיכדומות
זה,רושםאףעלהעשרים.המאהוראשיתהתשע-עשרו;

החדישיםמשחקי-המלהמה""שלטכניקות-המשחקשונות
המסורתיות.בצורות-המשחקנהוגותשהיומאלולחלוטיו

תכ-להשיגעל-מנתעתהמשוחקים""המשהקיםרובוהרי

עשריםאועשרלפניהדעתעלכללעולותהיושלאליות,

בלבד.שנה
ומגוו-שונותלמטרותכיוםמשתמשיםב,,משחקי-המלחמה"

הגדל-והולךתפקידעתהממלאיםמשחקי-המלחמה""נות.

מש-הצבאות.שלותכניותיהםמגמותיהםבעיצובבהתמדה

שלאפשרויותיהםביןהשואותלערוךבשבילבהםתמשים
ובוח-אומדיםכןשונים.הדשיםמבני-עוצבותאוכלי-נשק

ובאורהי-בטקטיקהתמורותזהמחוד-בדיקהבאמצעותנים

הדרושיםהכוהותגודללקביעתגםבוומשתמשיםיפעולה
שונות.מסוימותלמשימות

ומגב-לאפשרויותיהםנאותההערכהלקביעתנודעתלפיכך

גדלה-והולכתחשיבותמשחקי-מלחמה""שללותיהם
בכל

כוח-מזוין.שלסוגובכלצבא

ן4*12-יןוזזיע1נ

בעצםהלהרחב-ביותר,במובנומשהק-מלחמה","המונח
לפיכךמלאכותיות.במסיבותהנערךצבאימבצעכלעל

אמפיבייםתרגילי-נהיתהתמרוני-שדה,כמובן,בו,נכללים
וכו'),תרגילי-טלפוניםתרגילי-קשר,כגון(ותרגילי-מפקדות,

הדיוןיוגבלבמאמרנואולםאנשי-צבא.לכלהיטבהידועים

גביעלבית,בתוךהנערכיםמשהקיםלאותםזהבנושא

בסמליםמשתמשיםבהםואשרדגמי-פני-הקרקע,אומפות

וכלי-נשק.יהידות-צבאיצוגלשםבסטניםאו

משחקי-מלחמה""פותחוהאחרונותבשנים
מוצאותשבהם

ותגובות-על-פעולותפעולות-קרב
בצורתהממצהביטויןאת

משחקיםכאלהמשחקיםברם,מורכבות.מתמטיותפונקציות

סוג""מהויםוהםגדולים,אלקטרונייםמחשביםבאמצעות
עצמו.בפני
השגתןלשםמשחקי-המלחמה""אתהצבאותמשחקיםכיום
האחתהתכליתאתלערבבן.שאיןשונות,תכליותשתישל

איןכ"ניתוחית".האחרת,אתואילו-כהדרכתיתלכנותניתן

המטרותשתישלהשגתןלשםאהדבמשהקלהשתמשלנסות
בקנה-אהד.עולותאלוצורות-משהקשתיאיןשכןכאחת,

עקרונות-לושםהחניךמןתובעיםההדרכתייםהמשחקים

וכו')כלי-נשק,תפעולעיקריעקרונות-מלהמה,(מקובלים

ידיעותיואתלהעשירהיאומטרתם1שוניםצבאייםבמצבים
הניתוחייםהמשהקיםנערכיםזאת,לעומתההניך.שלויכולתו
ההיונייםהגורמיםאתולקבועצבאיתבעיהלחקורעל-מנת

שלישירהכונהבהםואין;השפעתםתוצאותואתשבה,
ויכולתם.המשחקיםכשרוןסיפוה
המקוריתמטרתם'אתתהילהשהיוההואמפקדים,שלאימונם

משהקי-המלחמה";"של
תכליתיאמצעילשמשמוסיףוהוא

לאחרונההושגהאשרההתקרמותברם,כיום.גםכךלשם
רבהכההיתהלאב,,משהקי-המלחמה"באורחי-השימוש

רבהזאתלעומתזה.בתהוםדוקאובולטת
ההתקדמות'

וכיוםה,,ניתוהי"),(האנליטיבמשהקישומםבתהוםשהושגה

משחקי-מלחמה""באותםהמושקעהמאמץיותרהרבהרב

משהקי-"באמצעותומחקר.ליבוןמטרותלשםהנערכים

בין-שוטפותתכניותלבחוןניתןאלהניתוחייםמלהמה"

מבצעים-עריכתהיאשתכליתןוביןאימוניםלניהולשנועדו

משהקי-מלהמה""אפשריים.במצבי-מלהמהממש
מסיי-כאלה

ואף-המבצעיותבתכניותהמצויהמגרעתכללהשוףעים
ביוסדן.שהושתתוהנהות-המוצאבעצם

וחסר-תחליףרב-ערךתפקידממלאיםמשחקי-המלחמה""

בחקרהואהמדוברשהריובהערכתן.אפשרויות-העתידבניתוה
הנמנעמןכןושעל-עתהקיימיםשאינםורעיונותדברים

בקנה-מידהלנסותםהוא
משחק-"שלאפשרויותיומלא.

כושרםמידתעל-ידיורקאךמוגבלותזהבתחוםהמלהמה"
אתוכןהתפיסותאתלתרגםומארגניוה"משחק"מאכננישל

אתולישםמציאותיים,שיהיומשהקיםללשנוהמזימות
לתוצאותשיביאכזה,'באופןוהאפשרויות-המשוערותהגורמים
למהוכאותכציוןלהתקבלהעשויותוערך,משמעותבעלות
באותולהשתמשלכשינסובעתיד,להתרחש-בפועלשעלול
הממשית.במציאותרעיון

המפתח-ב,,נעקצדעון,י
ואורה-כוה-צבאימבנהשלהדשותתפיסותהערכתלצורד

משהקי-"לישםניתןהדשים,טיפוסי-עוצבותושלהפעלתו,

השפעותיהםלניתוחבהםלהשתמשניתןכןהולמים.מלחמה"

לו,נודעבמיוהדרבערךהדשים.וציודכלי-נשקשל
הצצהלנולאפשרהואשעשוי,משוםל,,משהק-המלהמה",

תכופותבעיה.שבכלהרגישים-ביותרהגורמיםשללתוך-תוכם
במבנה-שינוישלאחרתאווומידהאםמראש,לדעתאין

מעטההשפעהתשפיע-מסויםבפריט-ציודאוארגוני
משחק-"כימאודיתכןהכוללת.התוצאהעלרבהאו

לתתעשוייםכאלה,סדרת-משהקיםאוניתוחי,מלהמה"
בשאלה:ההלטהלחרוץכדיהדרושהמפתהאתבידינו
שנחוץבפחיךבהתחשב.-לאואםמשתלם""השינויהיהיה
בעדו.לשלםיהיה

נששה"?"אוחפשי""משחק

לסוגים-סוגיםלחלקניתןפיהםעלהעיקרייםהסימניםאהד

-חופשיים""היותםעובדתהיאמשהקי-המלחמה""את

.196115אוקטובר139,מערכות"



בנוהגםהדוקקשרקשוריםאלהמושגיםנוקשים"."או
הצדדים-שניביןהשופטיםאנשי-הנקרהשלואופן-גישתם

סובייק-"שיקוליםבמסגרתיבהלוהוהאם:במשחקהיריבים
הגםנוקשים")."(אובייקטיביים""אוחופשיים"),,(טיביים"

ההבדלאתולהסבירלהגדירוכללכללקשהזהשאין
שבמציאותהרי-נוקשה""למשחקחופשי""משחקשבין

הנכוןלסיויגהבסיסוחדה.ברורהכהההבחנהאיןהממשית
ההתרחשויותשלתוצאתןחריצתנקבעהבההמידההיא

קבועיםכלליםמערכתעל-פישבמשחקהצבאיות
השונותהאפשרויותבאחתשרירותית,בחירה""שלובדרך
לסוגיאשרב,,טבלת-האפשרויות-והסיכויים"הכלולותוהרבות

אוהאבידות,גודללגביכגון(השוניםוהמצביםהאירועים
פירושה-וה"שרירותית"וכיו"ב)יביריב,הפגיעהשיעור
באמצעותלמשל,שהועלו,-מקרייםבמספריםשימוש:כאן

הנקראותשכבות-הקצונהשלהאוזן"אתלסבר"מנחעל
להדגישנוהגיםמלאכת-האימון,שלנוסףבסוגלהרתםעתה
שול-גביעלתכנון"שלזהבמוגלהשתמשהרבוהיפניםכי

עתהנותנתוליתר-תוקףהשניה.במלחמת-העולםחן-חול"
:שהיה~nuiunשומביהאמריקניתהעושנות-הצבאית

בטוקיו,הציי'ב,קולג'-המלחמהשנערךהמשחקים,אחד"
ווידואי,האישלכיבושםאתכללמלחמת-העולם,בראשית

שמחיתכולם-וקלדוניה-החדשההמערבייםאיי-האליאומים
הותקףבפועלהיפנים.בידינלכדולאשבדיעבדחיוניים
-בתור'הראשון,שהיהמידואקרקהמלחמהבמהלךמאלה

נשאלתהיתך.שלתורםאףממילאבאלאהנסיון,ומשנכשל
?התכניתכלהגשמתאתשמנעההתקלהמהי:השאלה

סודר'.,המשחק-היאשמתברר,כפיהתשובה,
כוח-המשי-,עלנערכהבומצב,נתהוההמשחקשלבמהלכו

מבמיסים-שב-שנשלחומטוסיםע"יהפצצההיפניהציימה'
האיאתלהתקיףיצאןשמטוסיו-שלןבעתבדיוקיבשה,
-המתמטיתהגישהאתבנקטו-השופטיםאחדמידואי.
מצאוהואההפצצה,תזצאותאתלקבועע"מקוביזתהשליך
הוצאונושאות-מטוסיםוששתיבאניותפגימותתשעשהיו.
פעולה,מכלל
נוש-להפסידאסכיםלא,-אחדאדמירל-צייפסק-לאו',

אלו.'אות-מטזסים
ב,משחק'-11uglnl-למשחקהוחזרוונושאות-המטוסים

ואיי-פיג'י.קלדוניה-החדשהנגדהמבצעים
לכשבאבמערכת-מדואי,כילזזמספרותקורות-המלחמה

נפגעוושתיםיפניות,נושאות-מטוסיםשתיטובעואכןזמנה,
ולאיי-לקלדוניה-החדשההמתוכננתשהפלישהומובןקשות.
לעולם,"נחממשהלאהיפנים,ע"ישתוכננהפיג'י,

אומיוחדת,מכניתרולטהבעזרתאוקוביות-משהק,הטלת
קביעת-שלזולדרךהדגמת-הסברלהלןתינתןועודכדומה.

ה"אוביק-או(ה"נוקשה"לאורח-המשחקהאופיניתתוצאות,
טיבי=).

כאלהבכלליםמזערישימושנוהגיםחופשי""במשחק
ובטבלאות-אפשרויות

עליותרמסתמךהמשחקמשוערות.
מסתייעזהקציןהראשי,הבקרשלוכוח-שיפוטודעתו

המצבאתנכונהלהעריךכדיובנסיונוהמקצועיתבידיעתו
גישה"בשםאבוקוראיםזאתלגישההחלטה.ולחרוץהצבאי

סוביקטיבית".

אנשיקובעיםה"נוקשה"ב"משחק-המלחמה"גימא,מאידך,
שלשורהמראש,שהותקנהכלליםמערכתלפיהבקרה, בדברכגון-המשחקלמהלךהחיוניותתוצאות-חלקיות
האחר,הצבאיהכוחעל-ידיאהדכוח-צבאישלגילויו

אובהם,שהשתמשוכלי-הנשקשהשיגוהתוצאותבדבראו
ביחסכיו"ב,ועוד-טקטיותהתנגשויותשלתוצאתןלגבי

דומים.מסוגיםותגובות-על-פעולותפעולותשללתוצאותיהן
בגורמי-תכנוןהתחשבותמתוךנקבעתיאתמערכת-כללים

ותרגיליםממלחמותמבצעייםנתוניםניחוו;ובדוקים,מקובלים
מסויםמשקל""קביעתאובבות-השיפוט,ושימושבעבר

ישירים.נתוניםבנמצאישבהםמקריםלגביהשוניםלגורמים
טבלת-אפשרויות-"בצורתכללבדרךמובעיםאלהכללים

אחוז-הסיכוימהוהמצייניםלוחותכלומר,-משוערות"
וזו.זולתוצאהיביאאלה-ואלה,בתנאיםמסוים,שאירוע

יגלהשמטוס-סיורלמידת-הסיכויטבלההוכנהלדוגמה,כך,
מזג-אויר.שלשוניםבמצביםסוללת-ארטילריה,שלעמדתה

קוביות"כב"משחקלכאורה

אוביק-"באורחאלהבלליםמיושמיםנוקשה""משחקבעת
;אדםשלחות-דעתועלהסתמכותללא-כלומרטיבי",

מסוימיםאירועיםאוגורמיםשלתוצאתםאוהשפעתם
.מספריםלמישנקבעלמהבהתאםהמשחקלמהלךמוכנסות
כלללאשרירותי","באורהכאמור,שנבחרהמקריים""

אודומהלמצבקודם-לכןאולישנבחרולמספריםקשר
אלהשרירותיים""מספריםבעתיד.ייבחרושעודלמספרים
בלוח-מקריתבחירהע"יאוצמד-קוביות,בהטלתמשיגים

במיוהדשנועדקטן,אלקטרוניהתקןבאמצעותאומספרים,
,בנימספריםלחלוטין,שרירותיבאורחלהפיק","(זהלתפקיד

מוריםאםספרות).שלושאוספרותשתיאתת,ספרה
למטוס-סיור,לו,היהכיהכללים

מצב-המשחקשלפניבמצב

וכיהארטילרית,הסוללהאתלגלות30%שלסיכויהשוטף,
ההחלטהאזכי-ל-130ביןהואבגורלשעלההמספר

נתגלתהשאמנםהואהשוטףבשלב-המשחקהמצבלגבי
הריל-31100ביןהואבגורלשעלההמספראםהעמדה.
הסוללה.נתגלתהלאכישיוחלט,

מקריםמספרלגבישתושגנההתוצאותכיאמנםיתכן,

וכבלתי-מציאותיות.כמוזרותתיראינה-מצומצם
חשובאך

שנקבעהה"נוקשה"הכלליםמערכתאם-כי'שנזכור
-ומציאותייםבדוקים-היטבוניתוחיםממצאיםעלמושתתת

הגיוניתהתוצאהתהיהרביםישומיםשלשבסיכומםהרי
ובנסיוןבדעותהשימושבדרךאליהשמגיעיםמזויותר

סוביקטיביים"."

מכלחופשיה,,חופשי"המשחקאיןכילזכור,אףהראוימן
כלליםיפעלונוקשה","למשהקבדומהבוגםסייגים.

וכלי-הרכב,הגייסותתנועתלקצבהנוגעבכלמסייגים""

%



לצורךה"משחק"שלבמהלכולשבץישאותןההשהיות-בזמן

מסוימיםלסוגי-פעולותהדרושוהומןוהפצתן,תכניותהכנת
מןמהירה"הופשי"המשחקוכיו"ב.להתפרסותכגון-

לביקורת,יותופגיעלהיות.עלולאך-ה"נוקשה"המשחק

משפט-קדוםכלהנטולכמוהו,איתןבסיסהסרהיותובשל

אישית.גישהשלרבבמכלוהמשוחרר

ה"מקצושעןעעוצב
משחקי-"שנה-בשנהמדימסוימיםבצבאותשיחקורבותשנים

בני-כששחקניםלוחות-תמרון","עלאומפותעלמלחמה",

מבצעיםההחלטות,אתמחליטיםהמצב,אתמעריכיםאנוש

מהלך,בכלשהושגההישגאתאומדיםהמהלכים,את
משחקיםהיוזה,נוהגלפיהסופיות.התוצאותאתורושמים

החלטה)(מהלך""ביןלא-דרמטייםברוחי-זמןהמשחקאת
דקהשלושיםבניכללבדרךשהנםרוחי-זנן-ל"מהלך"

אומדני-הנזקים-שובמוזרמיםהיובזמןובושעה,או

אלממדור-הבקרהידיעות-מודיעין,אףעמםוהאבידות,
שלנוסףב,,מעגל"להתחילמנתעל-השחקניםצותי

ושלהשחקניםשלמאמציהםוקבלת-החלטות.הערכות-מצב
דנןבמקרהלהסתייעדוקאחייביםאינםחוליות-הבקרה

במנגנוני-גםונעזריםישהאחרוןבזמןאךמכניים.במנגנונים

פרטים'שלחישובםקצבאתלהגבירכדישוניםחישוב

בכללו.המשחקקצבאתגםואתושוניםחיוניים

הכוח,גודל

גודלמכלצבאייםבכוהותמשחק-מלחמה""לשהקניתן

וכלהממנה,קטנהביחידהאףאובפלוגה,החלשהוא,

אוזירתי""טקטי","המונחיםלמעלה-מזה.ואףבקורפוס
על-מנתל"משחקי-מלחמה",תכופותמיושמיםאסטרטגי""

יחסית.הנהמשמעותםאךיאלהשלהקפםאתבכךלהביע

יוחלטכךעל-במשחקלהגיעישפירוטשלמידהלאיזו
שמוסיפיםככלבו.המופעלהכוחלגודלבהתאםכמובן,'

הנסיוןהמשחק.שלניהולוקצבבחריפותמואטכןפרטים,

אלביותרהקולעתהאופטימלית,הפירוטמידתבימלמד
אתהמאפשרתזוכנראה,היא,הצרכים

יציגם-במשחק
של

הכפופיםדרגי-פיקודשניבצירוףצד,מכלהבכירדרגןהפיקוד

דיביזיהבעצמתכוחייוצגלמשל,כך,בסולם-הפיקוד.לו

לגביאחדיםיוצאים-מן-הכלל""בצירוף-גדודיהעדרק

ויחידות-המשנההיחידותלגביוטכניות.מקצועיותיחידות

שמתחת
אוסמליםבאמצעותבמשחקהמבוטאלדרג-פיקוד

אלושלוהפעולותההיערכויותכיההנחהנוהגת-סטנים

אפ-ופקודות-הקבע-לקרב.הדוקטרינה-הנהוגהלפימתבצעות
שלשלמהב"משפחה=בשימושטמונהמענינתשרות.

מהםאחדבבלואשךבזה,זההשלוביםמשחקי-מלחמה""
משחקישבשארמאלהבגודלםהשוניםכוחותמופעלים

כאותןבזה,זהלהשתלבאזהניתניםמשחקים,(המשפחה""

לבדוקשמטרתומשחק-מלחמה1960,בנובמברתתנהלה-מארינס-)(האמריקניצבא-חצי-"שלהראשיבבסיסו
?בהאשרנקודות-התורפהוהיכן1זושלכוחהבמה-צבא-הצל-שלכוח-תנחיתה""שלהנגד-מנקיתיכולתומהי

בכירים).מש"קיםוארבעתקציניםעשרה(מתכנניםלמשפרתעסוקה-מלאהחיוורוהאלולשאלותהתשובותמציאת
מזרח-תיכונית.ארץשלפנ"הקרקעאתהמדמםשולחרחול,היהשלהםמגרס-המשחק"-

משחק"מלחמה""קבוצתמערך

וחולית-הווכנץהמפקוח

קולונל---הקבוצהראם
תיור---קצין-תכנון

חוליונפהבקרה

קולונל-ראשיבקר
לויט,-קול.-עוזרבקר

עיור-עוזרבקר
רב-סמל-ראשון-רכו-מבצעים

רב-סמל-ראשון-דפתר

הכחולהצות
לויט..קול,-המפקד

תיור-שחקן

תיור-שחקן

רב-סמל-ראשון-דפתר

התוקף")"(הארוה.הצות

לויט.זקול.-המפקד

תיור-שהקן

רב-סמל-ראשון-דפתר

ההשחטפעגל

נפי"ןןנחול
קךאדופ]

ין

/,a~lonnהפצב
ןע ןחשיפה

%
י][-פדריר-פודיפיו
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שלבתוצאותיולהשתמשניתןכךבמשחק-בניה).קוביות
כנתונים-מוכנסים-שיבוצםלצורךובלקחי-נסיונומשחקכל

:לדוגמההנרחבים-יותר.האחרים,המשחקיםלמסגרת.-
אחדמשחקאחת:ובעונהבעתינוהלומשחקיםארבעה
של(חטיבהברמת-אחדמשחקדביזיה;ברמתיתנהל
של(גדודברמת.-אחדמשחק;דביזיה)אותה

-
אותה

גדוד).אותושל(פלוגהברמת-אחרוןומשחק;חטיבה)
ניתנותהגדוד,ברמתאוברמת-הפלוגה,המשחקיםתוצאות
הגבוהות-יותר.שנהמותבמשחקיםלישום

nitupvעןןלעוורנ!
ירביםיתרונותמשחקי-מלתמה""שלהשונותלשיטות

ובצי-

שללמדע)או(לאמנותהשובהגשמההןתורמותרופן
מטיפוסמשחק-מלחמה""עריכתצכאי~ם.מבצעיםניהול

ממחירמזעראחוזאלאאינומחירה-תרגיל-מפות-דו-צדדי
מלא,.בקנה-מידהגייסותעםתרגיל-שדהביצוע

לאואחוז
מןתרגיל~מפקדהשלממחירו.אפילוגדול

הסוג-
הרגיל

מחזר-וכיו"ב).תרגיל-טלפוניםתרגיל-קשר,(
מאפשרזהזול

היה-שניתןממדפי-כמהרביםמשחקים,עריכת
באורחלבצע

החניכיםלפנילהציגניתןלכךהודותיותרייקראחי,
משחקי-מלחמה""מזאת:יתירהיותר.מצבי-אימון-.רבים

שזיינםקציניםלאותםרב-ערך-אימוןלהעניקעשויים
לאנשי-מילואים.וכחובהביחידותתקופת-זמןבאותהמשרתים

החלטותבקבלתלהתנסותהזדמנותהמשחקיםנותניםשכן,
טקטיות.

הניתוח-המבצעיבתחום
ב,,משחקי-מלחמה"השימושמאפשר

לעשותהיהשניתןמהלעומתיותר,ומקיףנרחבמאמץלבצע
מבצעיםלנהלהיההכרחהממצאיםקביעתלצורךאילו

משחק-מלחמה""ביוקר.העוליםתמרונים),בגון(ממש
הוא

תיאורטיותהנחותשלמירת-תוקפןלהערכתזולאמצעי

אושבתכנית-צבאיתה"גורמים-הרגישים"ולקביעתוהשערות,
כדיה!-באמצעיבוישהצבאי.-בתחוםמסתמתבתפיסה

-דעהלגיבושאח"כשתסייע-להצצהפתחבפניךלפתוח

אשרפנימית""ראיההחיוניים.ולשטחיהבעיהשללמהותה
של'הנ"לההערכהמןהמושגת-כזאת

וההשערותההנחות
לגיבושהאחראיםלאלהמרובהתועלתלהביאעשויה-

חדיש.ציודשללפיתוחואוחדשהדוקטרינה

מסוימתתפיסהשלמבדיקתהכתוצאההממתמניםהממצאים

גסהבסיסאתלהויתעשוייםמשהק-מלהמה","באמצעות
שייערכןציוד)אוגייסותתפעולתוך(מעשייםלבחני-שדה

אחר-כך.

ישבעולמנו,ערךלושנודעאחרדברלכלכמעטבדומה

לעומתמשלהם.וחסרונותמגבלותל"משחקי-המלחמה"אף
שרקבכך,משחקי-המלחמה="לוקיםאחריםהדרכהאמצעי
בםולהשתתףחלקלקחתעשויתלמידיםשלמצומצםמספר

רבןמעבר-לכל-יחסמספרבעוד-כ"משחקים"
קציני-של

בחולית-הבקרה.תפקידיםמילוילצורךבהםנדרשמטה
וביהודהדו-צדדי,ה"נוקשה"הניתוחימשחק-המלהמה""

תהליךהנואבטומטיים,במנגנוני-חישובבומשתמשיםכשאין
הרגילההממוצעתבכמותעיסוקתוךהואנערךאםאטי

מנתעליידרשואחדים,ימיםשאףויששעות,פרטים.של
ביןבמציאותהמהווהאחד,מהלך""אדפרק""רקלשחק""

עלקרב.שלבהתפתחותולשעהמחצית-השעה
כך-

להוסיףיש

לניתוחדומה-פרק-זמןוכןיהמשחקלהכנתאחדיםשבועות

מגבילזהניכרמשך-זמןהדו"חות.ולהכנתהמשחק,שלאחר
לצורךמשחק,שלשיחוקו-מחדש""אפשרויותאתבדרך-כלל

-סטטיסטיים.נתוניםשליותרמבוססתצבור

עופפםאינם-ה,,משחע"ממצאי
שהואסוגבכלאנושדניםשעהלזכרהשישעונדת-יסור

יספקהמשחקשלביכולתואיןכיהיאמשחק-מלחמה""של
תמידשכןצבאית.לבעיהומוגמרותמוחלטותתשובות
מלחמה.בכלכל-כךהמרובותה"בלתי?בשקלות",מצוירת
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במשחקאותןלביים""ואיןלחוותן-מראששאין-שבפועל
ע"יאלומבעיותאחדותעללהתגברשניתןיתכןבשלמות.

ולגבי;במצב-המשוערתתהוינהואלואלותופעותכישנניח

אךשונים.סיכויי-אפשרויותבחישובילהשתמשאפשראחרות
הסופיהמציאותימשקלןלגביסייג""לקבועישהמקריםבכל

המתקבלות.התוצאותשל

שונהלהיותיכולהמשתקשלמידת-תוקפואיןמקום,מכל

הכלליםושל-לתוכוהמוכנסיםהנתוניםשלתוקפםממידת

נתכניםכאשראולםבההפעולותניהולאופןאתהקובעים
ניהולמנוהליםוהםאיתן,בסיסעלמשחקי-המלתמה""

לקביעתבני-תוקףציוניםלספקכדיבהםיש-מציאותי

ציוניםצבאיים.מבצעיםשלהמשוערת-האפשריתתוצאתם

ויעיל,הסכוניבאורחלהשיגם,יכוליםאנואין-כאלהאשר

אחרת.דרךבכל

משחקי-מלדומה""על
מאלוניס.א.קול.שלמאמרובעקבות

תמיראברהםאל"מ

וכיתרגיל-מטה,בגדרהנוש"משחק-מלחמה"המניחיםיש

שנועדותרגילי-המפקדותבמערכתהואכלולזומבחינה
מדויקתזוהנחהאיןברם,לתפקידיו.המטהאתלהכשיר

אמצעיבחינתרקמשחק-מלחמה""איןשכן,די-צרכה.

לבחינתמכשיראףהואמשמשאלאעבודות-מטהלתרגול

שלואופקיהםמחשבתםולפיתוחוארגוניות,מבצעיותתכניות
דו-משחק-מוחותהואשמהווה-בכךהריהויחודוקצינים.

כלמביןביותרהפשוטיםהםארגונוושיטתכלליוצדדי.
קלשכה-זהמשחקמדועלתמוהויש;התרגולשיטות

אינו=מיוהדיםאמצעיםהשקעתמחייבושאינולארגנו

ובמערכת-הזרועותשבשלושתהשונותברמות-הפיקודמושרש

שלנחלתםהנוצבאותשלניכרבמספרשכן,ההדרכה.
יחסית.מעטיםגורמים

משחקי-המלחמה","אודותשלהמתפרסםבחומרשמעיניםשעה

במעטההעניןאתלסבךנוהגיםכמהעדלהיוכחהואמתמיה

ואגבישלמעשה,,העיקרי"לנושאמסביבמליצות"של
מטרותעלברורידעמקבלשאינךרקלאכזהעיון

במשחקעסקתטרםשאםאלאניהולו,וכללימשחק-מלחמה="

מסובךדבר-מהלפניךשכאןרושםאצלךנוצר-.זהמסוג

ולנהלו.לארגנושקשהמאוד,

משחקי-"לארגוןובדוקהיעילהשיטהמכירצה"לאכן,

-תרגולשלזודרךלהכירהרוצהוכלוניהולם,מלחמה"

.התורתית.בספרותכךעלמפורטחומרלמצואיוכל

חנכוןלמקומםבקשרנקודות-הדגשמספרלצייןהדיןמן

של
:ולדרך-ניהולםמשחקי-מלחמה""

להוותחייבמשחק-מלחמה""-המבצעי.בתכנוןקבועשלב

בהצגתשונותגישותעלכהגבהשבא-זהמאמר
להבהירנועד-צבאיותבמותמעלמשחקי-המלהמה""נושא

ינפ1אל-באשרדפוסי-המחשבהואתמושגי-היסודאתול"הסדיר"

יירתע.ואל-נאניצולו.ולתכליותהצבאיב"משחק-מלחמה"השימוש

מסייעת.היאיהמאמרבסוףהמצורפתהטבלהלתוךמהצצההקורא
זה'מחשבתי-מעשיבכליהשימושלהגהרחלא-מעט

ובמפקדותומעלה,העוצבהברמתבתכנוןשלב-של-קבע
רמהע"יתכנית-מבצעיםשהוכנהלאחרוהים.האוירזרועות
תכניתלבחוןעליההפוקדתהרמהשלמאחריותהכלשהי,

הרמהמפקד-הראשוןבמשחקמשחקי-מלחמה"."בשניזו
שלנו"),"הצד(ה"כחול"הצד.אתיהווומסהו,שתכננה,

האויב")."(ה"צבעוני"הצדאתהםיהווהשניבמשחקואילו

תאפשרמשחקי-מלחמה""שנישלבאמצעותםהתכניתבחינת
להגיבהאויבשלהאפשריותדרכי-הפעולהעיקראתלמצות

התכניתתושלםלתוצאותובהתאם;המבצעיםתכניתעל

ותגובש.
סדר-לבניןתכנית-אבכל-סדר-הכוחות.בתכנםשלב-קבע

למסקנותלהגיעכדיב"משחק-מלחמה",שתיבדקצריךכוחות

וחלוקתםהכוחותמבנהסדר-הכוהות,שללמימדיובקשר

ובמתקפה.במגננה

להכנסתתכניתכל-אמצעי-לחימה.בבחינתקבועשלב
צריךמסוימיםעוצבהאוחיללזרוע,חדשאמצעי-לחימה

ב"משחק-מלחמה=,שתיבדק
אמצעיםשליעילותםתיבחןבו

גדוד:לדוגמההאויב.בידישיהיואמצעיםנוכח-אלה
עלהתקפהבמסגרת-משורינתבעוצבהחדשמסוגטנקים

המקובליםנ"טאמצעיעלהמתבססמבוצרמערך-הגנה

האויב.אצל

להיותהמתורגלתהרמהצריכהזו,מבחינה-התרגיל.רמות

למהותם_בהתאם-משחק-מלחמה""שלסוגבכלשונה
של-המיוחדת

הוא-למבצעתכניתהבוחןבמשחקזה:

הבוחןבמשחקזהמרכזיוהמטההעוצבהברמותלרובמבוצע
יהמרכניהמטהברמתלרובהואיבוצע-ארגוניתתכנית

לבצעונוהגים-אמצעי-לחימהשליעילותםהבוהןבמשחק

בזוקהכגוןמכרעת,השפעההגבחןלאמצעינודעתבהברמה
יהחטיבה.ברמת-וטנקמחלקה,ברמת-

בבסיסיאףמשחק-המלחמה""אתלהשרישיש-הדרכה.

תרגילים-במסגרתנוסףמתודיכשלבמתקדמיםהדרכה

אתדר-צדדיבמשחקלבחוןכדיגםטקטיים-ללא-גייסות.
זה,מסוגבתרגילשהועלתההתכניתשלביצועהאפשרויות

משחק-מלחמהע."לארגןכיצדילמדושהחניכיםכדיובעיקר

196128אוקטובר139,מערכות""


