
ושליטהפיקוד
היבשתןהקרבבשדה

והבקרה'השליטהבתחוםהעוסקים
ונליטה"לכנרתרנרהגיםן)3*'4(

אוהמודרני",הקרבבשדהרבקרה
העתידי".הקרבבשדהשו"ב"
חשי-נודעתולשמוהנושאלהגדרת

עללכאורהמעידהזושכןרבה,בות
פרישהן-הקרבבשדהתופעות

שתחילתהחדשה",התפתחות"
ובמלחמותהקרפבשדהוסופהעתה

הצורךלמעשה,בעתיד.שיתחוללו
רקנוצרולאחדש,אינובשו"ב
הטכנולוגיתההתפתחותלאור
מרביםלאחרונההאחרונות.בשנים
חדשהבתפיסההצורךעללדבר

והבקרה.השליטהבתחום

ראוישבעקבותיהןההתפתחויותאת
השליטהבתחוםחדשהתפיסהלגבש

כלהלן:לתמצתניתןוהבקרה
כלישלהקטלוכושרהטווחהגדלתא.

הנשק
יגדילו.

ויר-הכוחותניידותאת

בעיותיגררוואלהפריסתם,אתחיבו
קשות.שליטה

שלהאלקטרוניהלחימהכושרב.
התק-יכולתאתלשבשעלולהאויב

הנשענותהנשקמערכותואתשורת
תידרשאלקטרוניים.אמצעיםעל

עלובקרהשליטהשלגבוההרמה
האלקטרו-האמצעיםועלהתקשורת

יעילותםאתלהבטיחמנתעלניים,
אלקטרונית.לוחמהרווייתבסביבה

דורשותהמודרניותהנשקמערכותג.
ורכישהמיוןמדויק,איכוןחיפוש,
מנתעלמטרות,שלמהירה

.להשמידן
רווי"הינוהמודרניהקרבשדהד.

ואלקטרוניותפיזיותמטרות",

גדולהכהכמותמספקוהואכאחת,
אפשרותשאיןומידענתוניםשל

ולה-לעבדולערכו,למיינו,לאוספו,

במערכותלהשתמשמבליפיצו
מידע.לעיבודממוכנות

כילהניחניתןהללוהדבריםלאור

התפתחותשלתוצאההואבשו"בהצורך
להתגלותעשויהזוהנחההנשק.מערכות

אורויראהתדיראןחכרתעבירנכתבהמאמר*
כחו"ל.מקצועיעתככתב

תמרייבמיל')(תא"ל

בפיתוחעליהמתבססיםאםכמכשילה
העתיד.שלהקרבלשדהשו"במערכות

מה?לשםובקרהשליטה
צרכיואתהקרבשדהאתלנתהמנתעל

ומפקדו-המפקדיםשלוהבקרההשליטה
ובקרהשליטהביןלהבחיןחשובתיהם
הלוח-הכוחותועלכולוהקרכשדהעל
הנדרשותובקרהשליטהלביןבו,מים

נשק.מערכותלהפעלת
הנןובקרתההנשקמערכתעלשליטה

אשרנשק,ממערכתכמעטאינטגרליחלק
קטלניותהורמתשלההפגיעהדיוקרמת

חימושכגוןנשקמערכותמאוד.גבוהות

מהקרקע,אומהאוויר,המשוגרמונחה
העוליםלטווחיםעקיף,אוישירבכינון

הישירה,התצפיתכושרעללפעמים
אפשרותכמעטאיןולכןמאוד,יקרות

כךובזבזני,מאסיביבאורחלהפעילן
אונמוכהתהיההפגיעהשסבירות
עלותאתהצדיקהלאעצמהשהמטרה
לכןחימושה.עלותואתהנשקמערכת
רכישתההמטרה,לאיתורובקרהשליטה

הנהשנגרםהנזקובקרתהנשק,למערכת
ה-הקדבשכןמספקת,אינהאךהכרחית,

והאש.התמרון:יסודותמשנימורכביבשתי
עלהאויבאללנועפירושו-התמרון

מתב-אוסדורים,ממערכיםלהוציאומנת

יהיהשאפשרכדישלוההתקדמותנית

ייעודה-האשולהשמידו.בולפגוע

כדיזמנית,גםולוהאויב,אתלשתק

אתלהביאיהיהשניתןעדתמרוןלאפשר
אתולהשמידיתרון,למצביכוחותינו

התמרוןיסודותיחסית.כקלותהאויב
זהשלוביםוהםאוניברסלייםהנםוהאש
קונבנציונאלית.היאהלחימהעודכלבזה

הגרעיניתהלחימהגםאז.רקלאאך
מטרותכאשרהתמרון,בחיוניותהכירה

ולא(שטחיםכיבושגםכוללותהמלחמה
וזאתהאוכלוסייה),שלהדדיתהשמדהרק

הגרעינית.האשעוצמתלמרות
שלפוסקוהבלחיהמשולבהשימוש

כאתת,ובהגנהבהתקפהואש,תמרון
בשליטהמיומנותשלרבהכהמידהדורש

ועלניידותםעלהכוחות,עלובבקרה
ממטרתכנגזריםאלהוכלהאשמתןעיתוי
והבקרהשהשליטהעדומיעדיו,הקרב
למפקדומסובכיםלקשיםהפכו

ולמפקדתו.
התמרוןעלובבקרהבשליטההקושי

העולםבמלחמתכברבעלילהורגשוהאש

ודיבורנתוניםשלטקטיתלתקשורתתדיראןמתוצרתחדישצבאימסוף
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תדיראןמתוצרתומטהלפיקודמערכת

הניידותהעוצבותשלכניסתןעםהשנייה,
ועםלשדה-הקרבהגדולותוהמשוריינות

הטנק,כאשרהמשולב,הקרבהנהגת
הנדסתהארטילרי,התותחהרגלי,החייל

פעולהלכללהשתלבווהמטוס,הסער,
הקרבשדהלרוחברצופה,משולכת
שהמפקדמצבנוצראזכברולעומקו.

אתלהקדיםהצליחולאשלוהמטהוקציני
הגיבואלאבהןולשלוטההתרחשויות

אוהיוזמה.מהםנשללהובכךעליהן,
המפק-אחרות:במליםהדבריאמרשמא

תורפהלנקודתהפכוהטקטיותדות

מוצתהלאהכוחותויכולתבמערכת,
ובקרה.שליטהקשייבגלל

המשפיעיםהיבשהבקרבמאמיינום

השליטהעל

הלחימהשלביסודותיהןנתבונןאם

לדעתניווכחכים,הלחימהושלבאוויר
עדמטרותהשמדתעלמבוססותששתיהן
הלחימה.המשךעללוותרייאלץשהאויב

ישירבאופןמותניתוביםבאווירההכרעה

ומערכתהמושמדותהמטרותבמספר
היסטוריתדוגמהלשמשיכולהמידווי

היפניותהמטוסיםשנושאותלאחרלכך.

דומיםהמערכה.נסתיימהוהושמדונפגעו
היש-האווירחילכאשרהדבריםפניהיו

במלחמתאוויריתהכרעההשיגראלי
כלבנוןובמלחמהנ769-ב,הימיםששת

פעולהמכללהוצאובראשונהב-1982.

האווירחילשלהתעופהשדותכלכמעט
עלהושמדומטוסיוומרביתהמצרי
קרבמטוסי90הופלובשנייההקרקע.
ימים,בארבעההראשוןהקושלסוריים

לזירתשחדרוהמטוסיםמרביתהיוואלה
ישירקשרהיההמקריםבשניהלחימה.

שהו-המטרותשלהמוחלטהמספרבין

אוויריתעליונותהשגתלביןשמדו

מוחלטת.
רקהדברים.פנישוניםהיבשהבקרב

כתוצאהההכרעהמושגתרחוקותלעתים
כללבדרךהמטרות.במרביתמפגיעה
כאשרלכן,קודםעודההכרעהמושגת
שנפגעוהמטרותשלהמוחלטהמספר

עלעולהאינווחלקוכמיוחדגבוהאינו
.50%
ררךהאויבשלדיביזיהאלנצפהאם

מאותמטרות:אלפיבהנמצאהכוונות,
כליכבד,ורכבנגמ"שיםותותחים,טנקים

חייליאלפיוכמובןומפקדותקשררכב
לפגועניתןלאממוכן.חי"ראוחי"ר

צורךאיןוגםברובםלאאפילובכולם
האויבהוצאתעל-ידיתושגההכרעהבכך.

אתלשנותשייאלץכךמשקלו,משיווי
להפ-היכולתממנושתשללאוהערכותו,

ללחימה.ותוכנןשנבנהכפיכוחואתעיל

על-ידיו/אואיגופוע"ייעשהזהדבר

שהשמדהעדמערכיו,לעומקפריצה
למוחשית.תהפוךהאויבכוחשלפיזית

ההכרעה.תושגכללבדרךזהבשלב
בפניתעמודנהשעוצבותיואויסוגהאויב

לקד-המשקלשיוויהחזרתהתפוררות.

אתלהפעילהאויבבהצלחתמותניתמותו
הנכונים.ובמקוםבמועדעתודותיו
בניגודהיבשהבקרבכיאפואיוצא

הכרעהלהשיגניתןוביםבאווירלקרבות
עמידתאתלערערהיכולתבאמצעות

פגיעהבאמצעותהתקפתו)אתאו(האויב

חלקבאותואבלמכוחובחלקרקאנושה
מדגישהדועובדהלהתמוטטותו.שיביא

יכולתשלהעצומהחשיבותהאת
הצורךמןהנובעתוהבקרההשליטה

ההתרחש-אתלאתרהיכולתעללשמור

נכונותהחלטותולקבלהקרבבשדהויות
ולאהאויבאתלהקדיםובכךבזמן

אלהדבריםלמהלכיו,כתגובהלהסתפק
האחתחשובות:מסקנותלשתימובילים

היבשתיהקרבבשדהבשו"בהצורך-

שלטבעומעצםהנובעישן,צורךהוא
ממער-נובעבהכרחואינוביבשה,הקרב

והמתוחכמותהחדישותהנשקכות
-השנייההו-80.ה-70בשנותשפותחו

מטרותלרכושכדיובקרהבשליטההצורך
עצמובפניעומדאינוהנשק,למערכות

שלוהבקרההשליטהביכולתמותגהאלא
שעליהןשהמטרותכדיזאתהמפקדות.

תהיינההאשעצמתאתלהנחיתהוחלט

ומיידיתישירותתשרתשהשמדתןכאלה

להביאשתכליתוהעיקרי,המאמץאת

פנייהיואלהלאאםהאויב.להתמוטטות
מערכותשבומצבלהיווצרעלולהדברים
המטרותאתלעצמןתבחרנההנשק

ולאוליכולתוהנשקלאופיבהתאם
הקרכ.לצרכיבהתאם

השליטהבעייתאתלפתורניסיונות

מאזנעשוהשדהמפקדותברמתוהבקרה
הכל-הכיווניםהשנייה.העולםמלחמת

ניודהיוהבעיהלפתרוןשנוסוליים

עדאחידהממפקדהפיצולןהמפקדות,
מפקדהוכןמלפנים,קלהטקטיתלמפקדה
עורפיתומפקדהבתווךעיקריתטקטית

נוספווהארמייה).הדיביזיהברמות(מאחור,
נוספווחדישים,חרשיםקשראמצעי

אדםכוהונוסףמטהקצינילמפקדות
שלבסופוהשליטה.אמצעילהפעלת
בהשוואהבהרבההמפקדותגדלוהתהליך
המפקדותנותרוועדייןבעברלממדיהן
נכוןהלוחמת.במערכתחלשהכחוליה

הרבהלטכנולוגיההיהלאבעברכיהוא
בעייתבפתרוןהכרוךבכללהציעמה

עוצבותשלהמפקדותברמתהשו"ב
הו-70ה-60שנותבסוףרקהשדה.

למיחשוב,טכנולוגיותלשימושהוכנסו
בספ-לתצוגהלתקשורת,נתונים,לעיבוד

תנאיאתההולמותצבאיותציסיקציות

השדה.תנאיואתהקרב

החולשהנקודות
בשדההטקטיותהמפקדותכיהקביעה

הלחימהבמכלולחלשהחוליההנן
לוקותהןבמהלנתחמחייכתביבשה.
תופ-מספרלהציגראויכךלשםומדוע.

שלעבודתןעלהמשפיעותאופייניותעות
:השדהמפקדות

הטקטיתברמההאירועיםקצבא.

מהירהנוהחטיבה,אוהגדודהנמוכה,
הופיעוכאשריותרעודמהירוהפךלמדי,

דיוקכעלימודרנייםטנקיםהקרבבשדה

198421י"ר291,מערכית



הארטילריה:תנועהומהיריגבוהפגיעה
ועוד.הניידיםנ"טהטיליםהמתנייעת;

הדיביזיות,שלהתקדמותןקצבאמנם
כהשוואהגדללאוהארמיותהקורפוסים

אבלהשניילהעולםבמלחמתשרווחלזה
בתוךוהאירועיםההתרחשויותקצב

בהרבה.גדלהעוצבות
לדוגמה,הכיפוריםיוםבמלחמת
רב-חייליותעוצבותהופעלושבמהלכה

קרומאוד,גדולבהיקףומשוריינותניידות
נפגעווחטיבותגדודיםשבהםמקרים
הצד-שניאצללוחםכוחמלהיותופסקו

שהמפק-עדקצרים,כהזמןבסרקידים,

לתפוסהספיקולאאפילוהממונותדות
המתרחש.את

מקוטעהינוהקרבבמהלךהדיווח
הלמונהשהמפקדהשעדכךומעורפל
חולףמצב,תמונתלעצמהלגבשמצליחה

שהמפקדלעתיםקורהלפיכךמה.זמן
מוציאיםומטהוהואהחלטה,מקבל

והפ-השתנההמצבכיומסתברפקודה,

ההתרחשות.אתעודתואמתאינהקודה
וליחידו-לדיביזיההדרושהמודיעץב.

משניהינוהקרבניהולבמהלךתיה,
רמותשאוספותידיעות-האחדסוגים:
אוכללי,ומטהמרהביפיקודכגוןממונות
ידיעותהארמיה,כגוןשדהעוצבותאפילו

כמודי-לדיביזיהומועברותמעובדותאלה

אוויר,מתצלומימגיעותהידיעותעין.
מבIntelligence))5181סיגינטממערכי
ש-ידיעות-השנינוספים.ומקורות

באמצעיהעצמה,הדיביזיהאוספת

בדי-למודיעיןאותןומעבדתשלה,

אלהמגיעהמודיעיןכללבדרךביזיה.
מדיכלליהנוממונהמרמההדיביזיה

שלאאחתלאוקורהמדי,מאוחרובחלקו
המתקדמותהיחידותעבורזהבמודיעיןדי
והח-הגדודכרמותכחוד,הלוחמותאו

בצורהלראותצריכותאלהיחידותטיבה.
כלילטווחיומעברלגבעהמעברמוחשית

שהןשהקרבותכדישברשותן,הנשק
ולאיזומיםקרבותברובםיהיומנהלות
היתקלותקרבשכןהיתקלות.קרבות

ואבדותיויזוםמקרביותררבזמןנמשך

תנופתעללרעהמשפיעוהוארבות,
ההתקדמות.
חישניםלשימושהוכנסולאחרונה

יחי-צרכיעללענותהמסוגליםחזותיים,

נימניםאלהעםהמסתער.הדרגדות
אלקטרו-אופטיותותצפיותהמזל"ט

חישניםהוספתטווח.ארוכות

מודיעיןהעברתושינויהדיביזיהברמת

האינפו-ל"פיצהןגרמוהממונותמהרמות

שלהמודיעיךבמרכזהמתקבלתרמציה"
כיוםהנקוטותהעבודהשיטותהדיביזיה.

מצליחותאינןבשדה,המודיעיןבמטה

ולהפיצןלהציגןהידיעות,אתלעבד
באופןהכפופותולמפקדותלמפקדים
החיוניהמודיעיןשלהספקהשיבטיח

מסתבראחתלאהקרב.לניהולהדרוש
לאקדמיתיחידהכיהקרבשלאחרבניתוח
שידיעותשעהשלפניה,האויבעלידעה

באותונמצאועליוומעודכנותטובות
אוהדיביזיהבמודיעיןעצמוזמן
רמותשלהמטה"ב"צינורותשהו

ממונות.
האינפורמציההתפוצצותבעייתג.

הדיביזיהשלהמבצעיםמרכזעלגםחלה
יחידותכללדיווחיאחרילעקובהחייב

והמתחזק.המסייעהלוחם,בדרגהדיביזיה
האחרים,המטהבאגפינעזרשהואאףעל

תמונתלבנותהמבצעיםמרכזמתקשה
ודיוו-פרטיםהרבהואמינה.מהירהמצב

מחסן"העדרבשללאיבודהולכיםחים
דיוו-לשלוףיכולתהעדרובשלדיווחים",

ולה-נבחריםקריטריוניםלפיומידעחים

לזו.זוהמושוותברורותבתמונותציגם
השוררתהוודאותאיאתלהוסיףישלכך

באי-הכרוךבכלהמבצעיםבמרכזתמיד

דיווחיהכפופות.היחידותשלהמדויקכון
עלהמתבססיםהימצאןמקוםעלהיחידות

אינםומצפןמפהבעזרתמקובלניווט
בעליבשטחיםמדברי,בשטחמדויקים
הלחימהכאשרובוודאיעבותהצמחיה

בדברודאותאיןכאשרכלילה.נערכת
האר-הסיועלגביודאותגםאיןהאיכון

אתלתאםקשהואפילוהאווירי,אוטילרי
הכוחות.תנועת
שחיקתשלתופעהגםקיימתד.

מרמההמצבהערכתושלהמצבתמונת
החטיבהמפקדתממונה.לרמהנמוכה

הערכתהקרב,כדיתוךלעצמה,מגבשת
כוחו-ומצבהאויבמצבבדברמשלהמצב

עלהמצבתמונתאתמעלההמטהתינו.
למרכזעליהומדווחהמבצעיםמפתגבי

ייעשההמידיהדווחהדיביזיוני.המבצעים

בכלאוטלפון,רדיוכרדיו,כללנדרך
אלהדיווחיםסמךעלאחר.דיבוראמצעי
תמונתהדיביזיהמפקדתלעצמהתגבש
אותהותעבירהכפופותהיחידותשלמצב

מלמדהניסיוןהלאה.וכןהממונהלרמה
המקוב-בשיטותנעשההדיווחכאשרכי

מדווחמטהקציןאפילואוומש"קלות
תוךשיבושיםחליםשמעליו,לרמהברדיו

להוסיףישלכךהמצב.תמונתהעברתכדי

רמהכלשלהמצבשהערכתהעובדהאת
השע-והןודאייםדבריםעלהןמתבססת

מטהוכלמפקדכלכאחת.והערכותרות
המצבתמונתסמךעללהערכהמגיעים

מעטלאמשובשתכברזואבלשברשותם.
השיבו-ירבוכןיותרגבוהשהדרגוככל
גבוה,כדרגהחלטותלפיכךשבדרך.שים

שלאעלולותשיהיו,ככלנבונותיהיו
תמונתשלהשוואהלמציאות.להתאים

מרמתהמודיעיןהערכותושלהקרב
והארמיההקורפוסרמתועדהחטיבה

אפואתהיהומוסכמתאחידהבתצוגה
נכונות.החלטותלקבלכדיהכרחית

משתניםהמצביםשבוהניידהקרבה.
מפק-שלנוכחותלהגברתגרםבמהירות,

לראותשיוכלוכדימלפניםבכיריםדים
אוכולוהקרב,מהלךאתעיניהםבמו

בלתיבאופןניהולועלולהשפיעחלקו,
אמצעי.

לפרקימלפניםהמפקדשלהימצאותו

האחידהלמפקדהגורמתממושכיםזמן

ולמ-המפקדנמצאשבולחפ"קלהתפצל

י~מצאשבהקדמית,אועיקרית,פקדה
עודכלהמטה,ראשבראשותהמטהעיקר

לפרקיהחפ"קאלביציאההמפקדהסתפק

בלבדאלמנטריבקשרדיהיהקצרים,זמן
ולמפקדיהעיקריתלמפקדתוהמפקדבין

המפקדיםהחלוכאשרהכפופות.היחידות

ולקבלממושכיםזמןפרקיבחפ"קלשהות
שהםהסתכרהקרב,ניהוללגביהחלטות

העוצבה,ממטהחלקגםאליהםמשכו
המטהעבודתאתפיצלויוצאוכפועל

להעבירדרשוגםהםאותה.והחלישו
ושלהאויבשלמצבתמונותאליהם

עוזריםידיעלהועברוואלהכהחותינו,
אתהמפקדאלשהעכירובודדים,זוטרים
מהמ-המצבתמונתואתהדיווחיםעיקרי

ליצוראפואהפךהחפ"קהעיקרית.פקדה
וניידתקלהפיקודחכורתעודלא:כלאים

מטהעבודתעםמפקדהלאוגם
מסודרת.

אוהקרבלקראתפקודותהעכרתו.
הבא,הקרבלקראתניהולו,כדיתוך

איטייםבתהליכיםכללבדרךהתנהלה
-ראשיתסיכות:משתיוזאתלמדי,

פקודהלכתובכדימסויםזמןנדרש
ושניתונספחיהסעיפיהכלעלמסודרת:

לאנוצריםהקרב,בשדהלחימהבזמן-
בתקשורתושיבושיםקשייםאחת

מנתעלבה.עיכובים-והתוצאה
לעתיםנוהגיםהזמןבעייתעללהתגבר

מפורטתפקודהעללוותרמטהקציני
נכוןהדברמקוטעות.בפקודותולהסתפק

ביטוימקבלאךהתראה,בפקודותבעיקר

התהליךאתבקצרםמבצע.בפקודותגם
ליחידותלהותירהמפקדיםמבקשים

הקרבלנהליהאפשרככלרבזמןהמשנה
שלהן.

מפקדותאתהפכואלהתהליכים
שלהבקבוק"ל"צווארהטקטיותהשדה
להימשךלואסורזהמצבהקרב.ניהול
השליטהטכנולוגייתבעזרתלשנותווניתן

כיום.כברהקיימתוהבקרה
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לפתרונותהגישה
להתחילישהבעיהלפתרוןניגשיםכאשר
עבודתמרמתהדברופירושהפיקודמדרגי

בעיותשלפתרונןוהמטות.המפקדות
הנשקמערכותעבורוהבקרההשליטה

פתרוןלדוגמה,נמצא,אםשני.בשלביבוא
הארטילריהעלוהבקרההשליטהלבעיית

במתואם,הארטילריהאגדיירההדיביזיונית
מדויקות,לאמטרותעלוכיעילותבמדויק

שלהעיקרילמאמץבהתאםשלאאו
כלישרורזהמצבעת.באותההעוצבה

ובקרהלשליטההולםפתרוןימצאלאעוד
עבורובקרהולשליטההמודיעיןעבור
שהמפקדהכךהעוצבתי,המבצעיםמרכז
תיאוםואתהמבצעיםאתלנהלתוכל

במהירותמגיבהכשהיאוהאשהתמרון
אפשרישינויכללאוריוזמה,ונוטלת
הקרב.בשדה
כיהמצפיםאתלהזהירהמקוםכאן

והבקרההשליטהכתחוםההתפתחות
אםשספקלכתמרחיקילשינוייםתביא
לערוך.צורךישאםאוניתן

השליטההתפתחויותכיהסובריםיש
טכנולוגיותבעורתשיחולוכפיוהבקרה

מידע,לאיסוףממוכנותמערכותשל
והפצתו,תצוגתושימורו,עיבודו,מיונו,
החל-לקבלמסהוועלהמפקדעליקלו

הקושיהדברים.הםכאלהלאאךטות.
והמפק-להתקייםימשיךהחלטותלקבל
בבחירתלהתלבטימשיכוומטותיהםדים
ובה-לכוחותינואפשריותפעולהדרכי

ושוםלאויבאפשריותפעולהדרכיערכת

ההחלטה.עלתקללאממוכנתמערכת
העובדהלאורתוקףמשנהמקבלזהקושי

קונפלק-תופעותהןוהקרבשהמלחמה
שהתפתחותאלאלהנדסן.ניתןולאטיות

תאפשרהממוכנתוהבקרההשליטה
סמךעלהחלטהלקבלולמטהולמפקד
ובעיקרמדויקתויותראמינהיותרתמונה
יותר.גדולהבמהירותהחלטותלקבל
שהמפקדהלכךטובסיכוינותןזהשינוי
תהיהאלאבקבוק"צוואר"תהווהלא

התמונהאתלראותמסוגלתזריזה,יוזמת,
במהירות.ולהגיבכולה

מטיפיםהטכנולוגיהממפתחירבים
הקרב,בניהולהמטהעבודתנהלילשינוי
בשטחהצפויותההתפתחויותלאור

תביאשכעתידייתכןוהבקרה.השליטה
בדוראולםמהפכני,לשינויזוהתפתחות

שלםדורלקפוץטעותזותהיההבינים
האבולוציהזהבמקרהעדיפהאחת,בבת
בתחוםההתפתחותהרוולוציה.על

השדהמפקדותשלוהבקרההשליטה
ולנהליםלעקרונותלהתאיםחייבת

ניתןלאאולםהמטה.בעבודתהמקובלים
מעצםהנובעמירי,משינוילהימנעיהיה

ההידברותצורת:הטכנולוגיהשלמהותה
קציניוכילמפקדיםכץוההתקשרות

שינויתעבורהרמות,בכלמטה,
מנטלי.

המפקדיםנוהגיםהקרבניהולבשעת
להםהכפופיםאללהתקשרהמטהוקציני

ברדיו,עמםולדברעליהםהממוניםאלאו
מנתעלהקווי,בטלפוןאוטלפון,ברדיו

אישי.באופןמצבוהערכותדיווחיםלקבל
ולדיוו-לפקודותמעברכימוכיחהניסיון

ע"יבע"פהמועבריםאוהכתובים,חים
זוט-מטהוקצינידיווחמש"קיאלחוטנים,

האי-ולהתקשרותלשיחהתחליףאיןרים,
ישהאישיתההתקשרותלצורתשית.

ויותרהמשותפתבהבנהמכריעמשקל
ומפקדותמפקדשמפעיליםבלחץ-מזה
עליהםהממוניםועללהםהכפופיםעל

כדיאפילואוולעשותלבצעכדיכאחת
ולדיוו-לפקודותמעברהנדרש,אתלהבין
תעלםלאזוהתקשרותצורתהיבשים.חים
ובקרהשליטהמערכותתוכנסנהכאשרגם

המטה.וקציניהמפקדיםלעזרתכוללות
ייאלצוהמטהוקצעיהמפקדיםאולם

אנונימית,בדרךביניהםולהידברלהסתגל
נימתבמקוםוצגים.מסופיםבאמצעות

הקציןשלהמודאגת,אוהכוטהת,קולו
המסךעלדיווחייראההאחר,מהעבר
מפקדמפקדה,שלשייכותסימולבליווי

להת-שהורגלשמיייתכןמטה.קציןאו

דבר-הקרבבניהולהאינטימיתקשרות
העצמילביטחוןהתורםוחשובחיוני

מנטלימקושייסבול-הדדיתולהבנה
קושיאיןזאת,עםהחדש.לעידןלהסתגל
מיחשובמיכון,אתלהתאיםמהותי
המקובליםלנהליםהמטהעבודתותצוגת
הנכונההדרךזוהיהוא,נהפוךכיום.
המשתמ-שלהמבצעיותלדרישותלענות
שלנכוןלאפיוןזובדרךולהגיעשים,

למפקדלסיועובקרה,שליטהמערכות
הקרב.בניהולהמטהולעכורת
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שלבתביעותלעמודהמסוגלותכות
בשדהאומשבריםבמהלךרצופההפעלה
הקרב.
הקשיםלאויביםהופכיםואנויש,

נחשבושניםמספרלפניעצמנו.שלביותר
התק-בעיותלכלפלאלתרופתהלוויינים

רכיםומשאביםמאמציםהשקענושורת.

למהפכהגרמווהללולווייניםבתקשורת
למרותאךשלנו.העסקיםניהולבשיטות

במלואה,עצמההוכיחהזושטכנולוגיה

בלווייניםהיתרבתלותלחושרביםהחלו

התק-שללרעתהפועליםשאלהובכך

להשיגניתןשכןהמלחמה.בניהולשורת

קשרשלאחרותצורותבאמצעותאותה
ארוך-טווח.

לשיפורהמכווןהמחקרזכהכיום,
שללתחייהתדר-גבוהשלהטכנולוגיה

כספייםומשאביםאדםכוחהועדנוממש.

חובק-עולםכושרבידינולקייםמנתעל

שלאוזאתבתדר-גבוהמערכותלהפעלת
במערכותהלווייניםאתלהחליףעל-מנת
ולהעניקלהשלימםכדיאלאאחרות,

אתלנהליותרמגותתיכולתלעצמנו
המלחמה,

חייבבועוסקיםשאנוכללסיכום,

:בשאלההגלוםהאחד,המכחןאתלעבור
מפקדינושלכושרםאתשיפרנוהאם"

מנגדיסורזהשיעדאסורהראשיים?"
שלואחזקתםתרגולםבניינם,בעתעינינו

שלום.בימיכוחותינו

שלנווהקשרהבקרההשליטה,מערכת
רקהיאאיןוטכנולוגיה.מערכותרקאיננה

המבוססתמערכתזוהיונהלים.ערוצים
הדברשלהבנהעלובראשונהבראש
עלכלומר-לעשותמבקשיםשאנו

הלאו-האסטרטגיהשללמימושההסיוע

בכלהבנהעלמבוססתהיאשלנו.מית
ובהתאמתהאנשיםשלבמקומםהכרוך

זומערכתלכל,מעללהם.המערכת
בתוךמשמעת-משמעתפירושה
משמעתכהלכה.תפעולהאשרהמערכת

שלבהתווייתןפעולותינואתמאפיינתזו
והיאולעתיד,להווהאסטרטגיותתכניות

עושיםשאנוהשימושאתגםמאפיינת
שנוכלכדיהמסיםמשלםשלבדולרים
כוחו-שלהמבצעיתהכוננותעללשמור

יעילמחסוםלהקיםוכןהבא,בעשורתינו

בעתיד.טכנולוגיותדרךפריצותבפני
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