
 לוודאותהשאיסה
 והסכנה הקרבבשדה

 בההטמונה
 צה"ל מפקדי הראשונה: קשות. בעיות שתי בעתיד ליצור עלולה בצה"ל השו"ב מערכותהתפתחות
 גולל. בעימות גם תהיה המוגבל בעימות הקיימת הבבוהה הוודאות רמת כי - בטעות - להסיקעלולים
 עלולה התוצאה הפיקוד. בשרשרת הביניים דרבי את לעקוף יוכלו הבבוהות הפיקוד רמותהשנייה:
 צה"לי מפקדי של ניווןלהיות

 מקדימה הצבאית הטכנולוגיה שהתפתחות לחשובמקובל
 לעשות ניתן צבאי שימוש איזה הקובעת התפיסה פיתוחאת

 בפיגורן לראות ניתן לכך דוגמאות הזאת.בטכנולוגיה
 מכונת של האש בכוח לשימוש התפיסות שלהממושך
 חיזוי ועוד. אסטרטגי כמפציץ במטוס הטנק, בניידותהירייה,
 הקרב שדה של פניו על הטכנולוגיה השפעת שלמוטעה
 רבים. לצבאות צורבים כישלונות בעברהנחיל

 רבים טכנולוגיים אמצעים האחרונות בשנים קולטצה"ל
 והבקרה והשליטה המודיעיןבתחומי
 צפוי ביותר המשמעותי השינוי)שו"ב(.
 היבשה כוחות כאשר ביבשה,להתרחש
 שבו )צי"ד(, דיגיטלי יבשה כצבאיפעלו
 כוחותינו ועל האויב על עדכנימידע
 הזוטר. הטקטי לדרג כבר נגישיהיה

 שבו היבשתי, בממד מתמקדהמאמר
 מאשר יותר גבוה הקלאוזביציהחיכוך
 הגבוה החיכוך והימי. האוויריבממד

 השנייה מהשאלה צה"ל? של )פו"ש( והשליטה הפיקודשיטת
 המידע כל יהיה שלמפקד רצוי האם נוספת: שאלהעולה

 לו? לספק יכולותשהמערנות

 סוחתת? בקרב אי-הוודאותהאם
 כי לזכור יש ראשית, מורכבת. היא הזאת לשאלההתשובה
 המותנה פיזיקלי, מצב של תיאורים אינן אי-ודאות אוודאות
 במוחו הקוגניטיבי המצב של תיאורים אלא מידע,בכמות

 אומנם מושפע הזה המצב האדם.של

 העלולה הראשונההבעיה
 משימוש כתוצאהלהתעורר

 היא השו"בבמערכות
 נפתרה גי התחושההתפתחות
 בקוב אי-הוודאותבעיית

 האדם, בידי הקיים מהמידע מהותיבאופן
 כך, ישיר. באופן ממנו נגזר אינואך

 כשל שלהם אנשים, קיימיםלדוגמה,
 קוגניטיבית" "סגירות הקרויקוגניטיבי
Closure),(Cognitive בצורך המתבטא 
 בהקשר להופיע ושיכול בוודאות,מוקצן
 מסוים. מצב של בהקשר או אישיותשל

 הכוחות ומכמות היבשתי התווך של מאופיו נובעהזה
 ביבשה. בלחימההמעורבים

י(
 יל4

 שאלות בשתי עוסקהמאמר
 להתפתחות הקשורותיסוד

 - בצה"ל והשו"ב המודיעיןמערכות
 נמצאות עדיין שבחלקןשאלות

 גיבוש ושל בחינה שלבתהליכים
 היא: הראשונה השאלההתפיסה.

 השימוש השפעת תהיהמה
 על האלה במערכותהמתמשך
 לאי- בנוגע צה"ל שלתפיסתו
 השאלה הקרב? בשדההוודאות
 מהשאלה הנגזרתהשנייה,
 השפעת תהיה מה היא:הראשונה,
 על המדוברות במערכותהשימוש
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 מהכשל שסובלים מי של הפעולהדפוס
 של ממצב לצאת כדי תפיסה במהירות ליצור להם גורםהזה

 במשן תפיסתי לקיבעון הזה הכשל דוחף כך אחראי-ודאות.
 לפעול המסוגלים כאלה ישנם לעומתם הניתן.נ ככל ארוןזמן

 מכך. נהנים ואף אי-ודאות של בתנאים יתדייתבקלורנ
 בנוגע במידע מפער הנובע אי-הוודאות שמרכיב ספקאין
 האויב של הלחימה אמצעי ולמיקום כוחותינולמיקום
 מודיעין באמצעי רוויה בסביבה המפקד יפעל כאשריצטמצם
 אחרים. אי-ודאות מרכיבי מתעצמים במקביל אךושו"ב.
 מתאר - אזרחית אוכלוסייה רווי בשטח בלחימהלדוגמה,
 אובייקטיבי קושי קיים - ויותר יותר מרכזי ונעשהההולך
 בשונה - הזה במקרה התמים. לאזרח האויב ביןלהפריד
 המערכות של יכולתן - וברור מוגדר אויב מולמלחימה

 היא המפקד של אי-הוודאות את להפיג האלההטכנולוגיות
 האויב שעושה המאמצים היא אחרת בעיה ביותר.מוגבלת
 באמצעי ומועבר במערכת הנאסף המידע של ערכולהפחתת



 לאמצעי הקשורה אי-הוודאות עליית היא שונה בעיההשו"ב.
 של ה"אינפלציה" שגוברת ככל הטכנולוגיים.הלחימה

 הקרב בשדה לפגוש הסבירות עולה כך צבאיות,טכנולוגיות
 בעצם ויגביר המפקד את שיפתיע חדש לחימהאמצעי
 אי-הוודאות. אתהופעתו
 אי- "ממלכת הקרב יישאר בעתיד שגם כן אםנראה
 אי-הוודאות דוגמת וותיקים, מוכרים מרכיביםהוודאות".

 אומנם האויב כוחות ולמיקום כוחותינו למיקוםבנוגע
 אי- מרכיבי של חשיבותם תעלה במקומם אךיצטמצמו,
 אחרים.ודאות

 תפיסת על החידוד טכנולוגיותהשסעת
 בצה"לאי-הוודאות

 במערכות משימוש כתוצאה להתעורר העלולה ראשונהבעיה
 אי- בעיית נפתרה כי התחושה התפתחות היאהשו"ב
 אדמירל של בספרו מבוטאת כזאת גישה בקרב.הוודאות
 מתאר הוא שבו הקרב",3 ערפל את "להסיר האמריקניאואנס
 המערכות" ב"מערכת שימוש עקב קרב ערפל ללא קרבשדה

ofSystems),(System, שו"ב מערכות דרך - במהירות שתקשר 
 עליונות מדויקים. לחימה אמצעי עם מודיעין אמצעי-

 האמריקני למפקד - אואנס על-פי - תאפשרמודיעינית
 ומדויקת.4 מושלמת מצב הערכתלבצע

 עלולה אי-הוודאות בעיית נפתרה כי דומהתחושה
 - המערכות הטמעת עם בצה"ל גם השנים לאורךלהתפתח
 לפעילות ללחימה, - שונים פיתוח בשלבי כעתשנמצאות

 עם וכמ"פ כמ"מ שהתאמן מפקד היחידות. ולאימוןבט"ש
 ועל כוחותיו על ורציף עדכני מידע לו המספקותמערכות
 שהיא מציאות בו ויראה הזה למצב יתרגל האויבכוחות
 שהוא מאוד ייתכן כמג"ד, יפעל כאשר אך מאליה.מובנת

 לו לספק תוכל לא המערכת שבה במציאות לפעוליידרש
 הלחימה שסביבת משום אם בין - לקבל שהורגל המידעאת

 יקרה, כשזה קרסה. שהמערכת משום אם וביןהשתנתה
 נמוכה היא אי-ודאות בתנאי לפעול כשירותו כי לויתברר
מאוד.

 ברמה הוודאות תחושת התפתחות את שמעציםגורם
 בלחימה הקיימת יחסית, הגבוהה, הוודאות הואהטקטית

 החוזי באמצעי השימוש האחרונות. בשנים צה"ל מצוישבה
 מידע מספק נקודתיים במבצעים מזל"טים כגוןהשונים,
 האלה במבצעים אי-הוודאות רמת האויב. על מלאכמעט
 הביצוע. בשלב והן התכנון בשלב הן יחסית, נמוכה,היא

 לעימות המוגבל מהעימות יקישו שהמפקדים היאהסכנה
 תהיה השני מהסוג בעימות הוודאות רמת כי ויצפוהכולל
 לפעול שהתרגל קרבי, מפקד הראשון. בזה המושגת לזודומה
 תמונת ולקבל המבצע לפני עדכני מודיעין לאור השניםלאורך
 כאשר משבר, לעבור יכול הלחימה, כדי תוך מלאהמצב
 על מקדים מידע כל ללא להילחם נדרש הוא כי לויתברר
 שמולו.האויב

 ההתלמות מקבלי דרג על גם להשליך עלולההבעיה
 מהמפקדה במבצע לצפות כיום יכולים אלה הבכירות.ברמות

 למדי. מלאה מצב תמונת סמך על החלטות ולקבלהעורפית
 לירידה לגרום עלול הזה המצב כולל. בעימות מובטחת לאזו

 מצב - חסרה מצב תמונת סמך על החלטות לקבלביכולת
 כולל. בעימות יתרחש כי להניחשסביר
 כדוגמה בטלגרף השימוש התפתחות את כאן לצייןניתן
 התקשורת ביכולת לשינוי מסוים דמיון בעלתהיסטורית
 תחנות מספר בו. הטמונות ולסכנות בצה"ל עתההמתרחש
 ב-1911. אלף לכ-637 ב-1870 מכאלף עלה בגרמניההטלגרף

 פון את הביאה בטלגרף צבאי שימוש לעשותהאפשרות



 כי למסקנה 1906, עד הגרמני הכללי המטה ראששליפן,
 אי-הוודאות מבעיית ניכר חלק פותר הזה התקשורתאמצעי
 את שפיתח מולטקה, פון קודמו, מגישת סטה הואבקרב.
 להדגשת ופנה לאי-ודאות כפתרון המבוזר הפיקודשיטת
 הוראות באמצעות בכפופים ולשליטה המפורטהתכנון
 "אלכסנדר קרא הוא החדש העידן של למפקדמרחוק.

 יישב תפיסתו, פי על זה,המודרני".
 שדה כאשר גדול, שולחן מולבנוחות
 יעודד מפה, גבי על לעיניו פרוסהקרב
 הטלפון באמצעות פקודיו אתוינחה
 הארמיות ממפקדי דיווחיםויקבל

 ומספינות תצפית מבלוניוהקורפוסים,
 האויב. כוחות מיקומי את שיאכנואוויר

 העולם במלחמת קרסה הזאתהתפיסה
 אותה זנחו המלחמה כדי תוךהראשונה.נ
 המבוזר. הפיקוד לתפיסת וחזרוהגרמנים

 נפתרה כי התחושהלהתפתחות
 על רבות השלכות יש אי-הוודאותבעיית

 לאי-הוודאות הפתרון את התכנון בהגברת שראו צבאותכי
 שהתבססו צבאות מאשר אפקטיביים פחות בסיסי באופןהיו
 אלתור. ומיכולת מעצמאות הנגזרת גמישותעל

 בפיקוד דוגלת צה"ל של רשמית הבלתי הפיקודתפיסת
 (Mission משימה" מוכוון "פיקוד גם וקרויהמבוזר

.(Commandהוא הקרב ששדה ההנחה על מבוססת היא 

 מלמדת הצבאיתההיסטוריה
 בהגברת שראו צבאותגי

 הפתרון אתהתכנון
 בטיסי באופן היולאי-הוודאות

 מאשר אפקטיבייםפחות
 גמישות על שהתבטטוצבאות

 ומיכולת מעצמאותהנגזרת
אלתור

 הפתרון וכי אי-הוודאות,ממלכת
 מתן הוא הזאת לעובדההמיטבי
 וזאת הזוטר, למפקד מרביתעצמאות
 המשימה את מבין שהוא ההנחהמתוך
 להשיגה. אפשרית דרך בכלויחתור

 בהקשר למבחן העומדתהשאלה
 המצב המפקד מבחינת אם היאהזה
 מבעבר. יותר היום ודאי הקרבבשדה
 היא הזאת לשאלה התשובהאם

 על מחדש לחשוב שיש הריחיובית,
 אם צה"ל. של הפיקודתפיסת

 חשובה אי-הוודאות עםההתמודדות
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 מפורט לתכנון הדרישה הגברת כגון בצבא, רבותמערכות
 אין מלאה, המצב תמונת שבו במצב לכאורה, לביצוע.כתנאי
 פועלת הזאת הגישה אולם מפורט. תכנון לתכנן שלאסיבה

 הדרישה ושל האלתור יכולת של ולהפחתתןלהדחקתן
 אחד ועודן שהיו ותכונות יכולות אלה ולעצמאות.ליוזמה

 לא להן שהדרישה ונראה בצה"ל, המפקד של כוחוממקורות
 סרבול גם כלל בדרך אחריו גורר מפורט תכנון בעתיד.תפחת
 פרטניים, אישורים מחייב הוא שכן המטה, עבודת תהליכישל

 פעם אף יעמדו לא כמובן, אלה, וכדומה. מפורטותפקודות
 התוכנית מולטקה, שאמר כמו שבה, המציאות,במבחן

 עתידי מצב ייתכן האויב. עם הראשון המגע עדרלוונטית
 מוקדם מידע ללא מבצעית פעולה לבצע יהססו מפקדיםשבו

 מלמדת הצבאית ההיסטוריה בעבר. לקבל התרגלושאותו

 של הפיקוד נדרש הזה, במאמר טוען שאני כפי כבעבר,היום
 את שיצמצמו צעדים ולנקוט הרמות בכל זאת להבהירצה"ל
 לעיל. המתואר הצפויהנזק

 המגיעה סכנת - להתערבות מובילמידע
 הפו"שבעקרונות
 בדרך שואלים צבאית, ובקרה שליטה מערכתכשמפתחים

 במערכת? שיהיה כדאי מידע איזה מרכזיות: שאלות שתיכלל
 יוצף לא שהמפקד כך המערכת, של הפעלתה שיטת תהיהמה

 הכרה קיימת צרכיו? על-פי ולקבלו לסננו יוכל אלאבמידע,
 קוגניטיבית מגבלה ישנה - אנוש בן לכל כמו - למפקדכי

 העיקר סינון מאפשר שאינו מידע, עודף וכי מידע,בעיבוד
 מקבלת הנגזרת המבצעית באפקטיביות יפגע הטפל,מן



 הזה. המידע סמך עלההחלטות
 דוקטרינת של הזווית - לבעיה אחרת זווית גם קיימתאך
 הרמה ביכולת לשיפור מביא השו"ב במערכות שיפורהפו"ש.
 רמה כל שבה המקובלת, בשיטה ולפקד לשלוטהממונה
 נותן )המח"ט מתחתיה אחת רמה על מפקדתפיקודית
 משנה זה ואין הלאה(, וכן למ"פים, ואלה למג"דים,פקודות
 להיררכיה קטן. או גדול פיקוד דרגי מספר אם הדיוןלצורך

 האדם, של השליטה מוטת ובהם רבים, יתרונותהמקובלת
 בין ההיכרות השונות, הפעולה ברמות שלו ההתמחותיכולת

 גורמים, ועוד ברגיעה מיחסיהם הנגזרת לפקודיםהמפקדים
 בשיטות ואוניברסלי בסיסי כמרכיב מקובלת היאשבעטיים
 לעקוף האיסור הוא ממנה הנגזרים העקרונות אחדהפו"ש.
 שרשרת את "לקצר היתר ניתן הזה העיקרון על-פידרגים.

 הפקודה נותן שבין הביניים דרג את לנטרל דהיינוהפיקוד",
 לטעון ניתן הזאת השיטה נגד חריגים. במצבים רקלמקבלה,
 שמפקדים אפקטיבי יותר הרבה וכי ומסורבלת, איטיתשהיא
 לרמות ישירות פקודות - הצורך במקרה - לתתיוכלו

 ניתן כי - השנייה הגישה סמך על - הטוענים ישהזוטרות.
 הפיקוד. בהיררכיית כיום הקיימות מהרמות חלקלבטל

 למפקד כיום מאפשרת השו"ב מערכת שלהתפתחותה
 הזאת הגישה אולם בשטח. מ"מ על ישירות לפקדהאוגדה

 פוגעת שהיא משום מאוד, בעייתית היא דרגים "קיצור"של
 אותה להרוס ועלולה הרגילה בהיררכיה משמעותיבאופן
 עוקפים שמפקדיו פיקודי, דרג זמן.לאורך
 לעיתים אותו( "מקצרים" )דהיינואותו

 את העצמי, ביטחונו את יאבדקרובות,
 לקבל כשירותו ואת פקודיו כלפיסמכותו
 תגרום כזאת שהתפתחות ברורהחלטות.

 המערכת של לאפקטיביות חמורנזק
 הביניים דרג יידרש כאשר שכןהצבאית,

 עלול לפעול, הזמן, במשך שנווןהזה,
 מעבר הפיקוד. בהיררכיית נתקלהיגרם
 ואת העצמאות את להפחית הזאת בגישה השימוש עלוללכך

 כולה. במערכתהיוזמה
 הנחיית באמצעות לכאורה, הבעיה, את לפתורניתן
 העולה במידע שימוש לעשות לא יותר הבכיריםהמפקדים

 נראה אולם פיקודיות, רמות שיעקוף באופן עיניהםמול
 היא לכך הראשונה הסיבה ישימה. אינה כזאתשהנחיה

 שמזהה המפקד, יימצא אם ספק האנושית.הפסיכולוגיה
 שיעמוד הישיר, פקודו של מזו זוטרות רמות אצלבעיה
 קשה ישירות. מלהתערב אחר או כזה בשלב להימנעבפיתוי
 בידיו. המצוי רלוונטי במידע משימוש להימנע אנושיליצור
 עמוק המושרשת התוצאה", "מבחן גישת היא השנייההסיבה
 ריכוזי. פיקוד של גישה לנקוט המפקדים את הדוחפתבצה"ל,
 בלחימה והן בבט"ש הן מיידיות תוצאות לספק הצורךעקב

 שיימנעו מפקדים מאוד מעט יימצאו באימונים,ואפילו
 ון יחידתם. ביצועי את לשפר כדי הפיקוד שדרתמ"קיצור"
 מתקדם פיקוד אמצעי שבה אבסורדית, דוגמה מביאקרפלד

 תוך אל גבוהה רמה של חדירה טכנית המאפשר - המסוק-
 שדרת של עקיפה על לעקיפה מביא זוטרה, פיקודרמת

 המ"פ מעל שבו וייטנאם, במלחמת מצב מתאר הואהפיקוד.
 של הגדוד, מפקד של מסוקיהם מרחפים הקרקע עלהנלחם

 מפקד של גם ולעיתים הדיוויזיה מפקד של החטיבה,מפקד
 המצב.6 בתמונת עדכון מבקשים כולםהגיס.

 בצה"ל, כיום גם קיימות לכן קודם שציינתי הבעיותשתי
 גרימת כדי עד להחמירן עלולה שו"ב מערכות הכנסתאולם
 לספק יכולות השו"ב שמערכות היא הבעיה משמעותי.נזק
 לחימה כלי של מיקומו זיהוי במקביל. דרגים כמה עלמידע

 כיום אפשרי ממוחשבת מפה גבי על GPS מתקןבאמצעות
 יכולה מתאימה תקשורת מערכת המערביים. הצבאותברוב

 ולמפקדת החטיבה למפקדת הזה המידע אתלהעביר
האוגדה.

 לשקול יש הבעיה התפתחות את למנוע כדילדעתי,
 אחת לרמה הנוגע למידע רק גישה פיקודית רמה לכללאפשר

 צריכה יותר נמוכות לרמות הנוגע למידע גישהמתחתיה.
 מפקד נפגע שבו במקרה לדוגמה חריגים, במקרים רקלהיות
 להתייצבותה עד זמני פיקודי חלל למלא צורך וקייםהיחידה,
 הפיקוד. שדרת שלמחדש

 ~niwu? כן %ם ישמה
 כי רצוי שבה הוודאות תפיסת על לחשוב יש הראשוןבשלב
 המתפתחת שהתפיסה אסור ולהגדירה. צה"ל מפקדייגדלו

 מהשימוש תנבע צה"ל של הזוטרה הפיקודבשדרת
 עם להתמודד צריך שהמפקד בהנחה מכן, לאחרבטכנולוגיה.
 תוכניות את לפתח יש אחרת, או כזאת ברמהאי-ודאות

 פיתוח שישלבו כך והאימונים,ההכשרה
 במערכות שימוש הן מקבילות:יכולות
 אי- בתנאי החלטות קבלת והןהשו"ב
 בסיסי מידע למפקד חסר שבהןודאות,
 האויב. ועל כוחותיועל

 את לעבור צריכה השו"בתפיסת
 הטמעה, תקופת לאחר ההפרכה.מבחן
 במערכת להשתמש יחידות יתרגלושבה

 אותן לבחון יש שוטף, באופןהשו"ב
 את לזהות במערכת, שימוש לעשות להן ניתן לא שבובמצב

 בלעדיה לתפקודן המערכת עם תפקודן בין הקיימיםהפערים
 פתרון. להםולמצוא

 או - לתיקוף גם תביא אי-הוודאות רמת שלבחינה
 במקרה גם צה"ל. של והשליטה הפיקוד תפיסת של -לשינוי
 את לעצב אלא הטכנולוגיה השפעת אחרי להיגרר אסורהזה
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