מהו ניהול
ידע מבצעי?

בשיפורהליבההמבצעית.הניסיון שנצבר
ניהולידעמבצעיהואנלי משמעותיבעשייה הצבאית
בצבאות בעולם בכלל ובצה"ל בפרט מוכיחכיקיים קשר
~OIUIישירבין ניהולנכון שלידע מבצעילבין
הצלחה במשימות.יתר עלכן ,מדובר בהשקעה שההחזר שלה באלידיביטויבחיסכוןבחיי אדם

סא.לאורשביטורם.ן1מיל'1גילאריאלי
שכבראירעו אוזוהובעבר.לחלופין ,מדוברבלקחים שלא
"למידההיא חלקמהמנהיגות הצבאית,ולמידה תוךכדי
הוטמעועקבפערביכולתלהעביר אתהמידעלכללהצרכנים
לחימההיאערך,אךערךשאינו מוטמעבתרבותהצבאית
באופןיעילובזמןסביר .מחקראמפיריעלניהולנדעמבצעיי
כמוערכיםאחרים"(אלוףגביאשכנזי,כנסלמידהתוךכדי
לחימה)2002 ,
קובעכיבעיני המפקדים המשמעות שלניהולידעמבצעי
בארגוןצבאי באהלידיביטויבחיסכוןבחיי אדםוביכולתה
"הניצחוןבמציאותמשתנההואהיכולתללמוד"(תא"לאביב
שלהיחידהלעמודבמשימה שהוטלהעליה.
שכבי)
במסגרתתפקידובחןמנהלהידעהמבצעיבפיקודהמרכז
את השאלה מדועאיןמפיקיםלקחיםמאירועיםמבצעיים
"בתאריך  19.10.03בשעת ערב ,במהלך פטרולרגלי בכפר
עין-יברוד ,נפתחה אש מהמארב לעבר
רבים,ובמקרהשמפיקיםלקחים-מדוע
לאטורחיםליישם אותםבמקריםרבים.
הכוחשנעבכפר.כתוצאהמהירינהרגו
ן לשפרבצורהניכרת את הסוגייתהאלהנבחניבכלהרמות(מגדוד
שלושה מתוך ארבעת אנשי הצוות[ ,יוז

הלי::נ::ה:::4ע)ע::

להידעהמבצעי נמשאב
ניטיי
י בעתלחימה
חיינ
המחבלים אשר הצליחה להימלט

מהכפר.האירועותוצאותיוהצביעועל
כשל מתמשך בפעילות הגדוד...
התוצאות הנ"ל מחמירותהן בשלאירועי עבר דומים והן
בשלהבקיאותהתיאורטיתבפלוגהובגדוד במהצריךלבצע
ואיךצריךלבצע -אולם בפועל קורה הפוך" (מתוךסיכום
האלוףלאירועעין-יברוד מ 8-בנובמבר .)2003
לאורך תקופתהלחימהיאנומוצאיםנתוןמעניין -אם
כי לא מפתיע -המתבססעלניתוח של מאות תחקירים.
שהלחימה
ככל
אור שיט-רע"ן
אבי"כ ומנהלהידע
המבצעי שלפיקוד
המרכז
--.-

גילאראליD"e -
דוקטורטבניהולידע

והוןאינטלקטואלי
ומשמש,ועץ בצה"ל

כ,וזאיכתי מתקיים
יריכן הפוךביןריבוי
הליקויים לאורך הזמן
(

לרוב,

בתקלות ובשגיאות

חוזרות)לבין מיעוט
הלקחים העולים

בתחקירים.עוד נמצא
כי חלק ניכר
מהליקויים הוא
תוצאה של חזרה על
שגיאות ועל תקלות

ח'וי
תהגש"(ח'.ה

יעי;:)"7:1נרי

(יחידות סדירות ויחידות מילואים,

יחידות אורגניות ,מעורבות וגזרתיות).
במהלך הבדיקה זוהו כשלים אחדים
המונעים מהיחידות להפוך לגוף הלומד מניסיון העבר
ומטמיעבאופןשגרתילקחיםמהפעילות השוטפת.
במהלך הבדיקה נוכח מנהל הידע המבצעי לדעת
שליקוייםמסוימיםחזרועלעצמםשובושובבאותןיחידותי
י 2004
ובתוךזמןקצר,יחסית.למשל,ביןנובמבר 2003ליול
התרחשו שלוש תקלות זהות במחסומיםיזומים-שתיים
מהן באותה חטיבה מרחבית .בכלהאירועים האלה פעלו
הכוחותשהציבו אתהמחסומיםבאופןשגוי :הםהציבו את
המחסומיםכך שהנהגים כלל לאהיויכוליםלהבחין בהם.
התוצאותהיו קשות :הכוסותירוופגעובפלסטיניםחפים
מפשע ,שנחשדוכי הם מנסים לפרוץ את המחסומים.
בעקבותהאירועיםהאלההחמיראלוףהפיקוד אתההנחיות
הנוגעותלירי לעברכלירכבהפורציםמחסומים.
הניסיון שהצטברבפיקודמוביל למסקנהכיניתן לשפר
בצורהניכרת אתניצולהידע המבצעי כמשאבחיוני בעת
לחימה .מאמרזה מנסה להמחיש את הצורךהקייםבניהול
הידעהמבצעיואתהעקרונותהבסיסייםהמאפשריםלממשו.
ניהולידע מבצעי ולמידה תוךכדי לחימה הםקריטיים
במיוחדבעימות מוגבל הנמשךזמןרב,שבומתמודדיםנגד

יריב דינמי ואסימטרי ,שהוא "ארגון לומד" באופן

אינטואיטיבי4.

להבנתהייחודיות והמורכבות שבניהולהידע המבצעי
ולשםיצירתהמשגהאחידהבתחוםהזה,שהואעדייןחדשני
למדי,ראוילבחון בקצרה מהמבדילביןניהולידעמבצעי
בצבאלביןניהולידעבכלל.

ניהולידעמבצעי -הגדרות והנחותיסוד

מידעמצויבכלתחומיהפעילותוהעשייה שלחיינו,ולשיפור
איכותהשלהעשייהאנונדרשיםלמידעהןעלעצמנו,הןעל
היריבוהןעלהסביבה שבהאנופועלים" .אםיודע אתה את
האויבויודע אתעצמךיאיןלך לחשושאיךייפולדבר במאה
מערכות...ואםאין אתהיודע לא אתהאויבולא אתעצמך,
נפולתיפולבכל מערכה"5.
אנו"יודעים" רבות-אולייותר מהדרוש -אךכל אחד
כבר השכיל ללמוד ששיעורניכר מהמידע המצטבר הולך
לאיבוד ,ורק חלקים מעטים ממנו הופכיםלפריטיידע
קוגניטיבי המובא בחשבון בתהליך החשיבה וקבלת
ההחלטות .גם ברמה הארגונית מוכרת התופעהשידע רב
עוזב אתהארגוןיחד עםבעלהתפקידבסיוםדרכו.
מידערבשאנוזוכריםבנויעלבסיססיפור"וכוללפרטים
אינפורמטיבייםשונים ,ובהםנתוניםטפלים דוגמתלוחות
זמנים,פעילות משתתפים וכו' .אצל רובנויציף שמו של
אירוענודע אתהסיפא שלאותואירוע,ורק אצלמעטים-

ובהםמישנגעובאירוע מקרוב -יצופותובנותולקחים.אך
למעשה,התובנותוהלקחים הםהידע הנדרששנרצה לשמר
מהאירוע.
תחילה יש להגדיר את שני המושגים הבסיסיים
שבשימוש:מידעוידע .השימושאינו תמיד בהקשרהנכון
בגללהדמיוןהאטימולוגי בעבריתבין"מידע"ו"ידע" ,אף
שמדוברבשתימיליםהשונותזומזובאופןמהותי:
* מידע )(Informationמירכב מנתונים ) ,(Dataשהם כל
הסימנים הנשלחים ממקור למקבל(אנושי או לא אנושי)
תוך שהם מושמיםבתוך משמעותכלשהי למקבל(7.דוגמה
לנתוןהיא המספר  .43.43דוגמהלמידעהיאציון העובדה
שמדובר במספר התדר של קשרגדודי).
י ידע ) (Knowledgeהוא מושג מורכב הרבהיותר ,שכבר
*
הפילוסופיםהיוונים עסקו רבות בהגדרתו (במסגרת תורת
הידע-אפיסטמולוגיה) 8.אחת ההגדרות המקובלותביותר
בתחום שלניהולהידע קובעתשידע הוא "תערובתנזילה
המכילהניסיון,ערכים,מידעבתוך הקשרותובנתמומחים.
התערובת הזאת משמשת תשתית ומסגרת להערכתניסיון
ומידע חדשים ...בארגונים גלום הידע לא רק במסמכים
ובמאגרים אלאגםברוטינות,בתהליכים,בנהליםובנורמות
ארגוניות" 9.אולם בסופו של דבר נותר רוב הידע גלום
באנשיםובאינטראקציות .הגדרה אחרתלידע,שהיאקצרה
וממצה ,קובעת שמדובר ב"מידע בתוך הקשר (."))0"10%1
לכן כאשראנומדבריםעלמידעצבאי,הכוונההיאלמידע

בתוך הקשרמבצעי .אחת ההבחנותהבסיסיותהיאביןידע

מפורש,ברור ומתומלל )(Explicitולכןגם קליותרלתיעוד
ולתפוצה,לביןמידעסמוי("1ב )7הגלום באנשים ומועבר,
למשל,בחפיפה10.

חלק ממנוניתן להעברה ,בעוד חלקו האחר מוטמע דרך
התנסותאישית במסגרתתהליךהעשייהישבואנולומדים
את הדרושבעצמנו-לעיתיםתוךשאנונדרשים לשלםעל
כך מהשנהוגלכנות "שכרלימוד".

יינית.

שלוינאין מחסור בנתלע ,אלא ההפך לרבאוןמחסורבמידע,
לרלה .~1DIWIאךמענר לאמרה
אלא ההפךהואהנכון:
הזאת נשאלת השאלהכיצדניתןלשפר
הואהננון:כמעטבכלארגוןהולךונערם
אתהיכולת שלנו "לעכל" ולעבדמידע
עודועודמידע.יחדעםזאתתיליהמידע
כמעטבכל הולך
המצטברים בארגון אינם קריטריון
1נעךםעוד1ע1ך
קיים להופכו לידע זמין תוךמיצוי
ע
ד
י
מ
הפוטנציאלהמבצעי הטמוןבו.
ליכולתו לנהל את המידע המצטבר
עלמנתלהגדירמהו"ניהולידעמבצעי"
ולהופכולידעיעילושימושי .לרוב אף
קיימתסכנהממשית שלאובדןהשליטהעלכמויותהמידע ישלבחוןתחילהמהוידעמבצעי .אחתההגדרותלידעמבצעי
העצומות העומדות לרשותנו .כאשר מרכזים את המידע היא" :הכשרות ,תורת לחימה וטכניקת לחימה,ניסיון
ותפיסותמבצעיות,שיחד עםמידערלוונטיעלהאויבועל
בספריותאובאמצעיאחסוןאחרים,צריךלזכורכי המחשב
איניייד
כוחותינובתוך ההקשרהמבצעי הם משאבעיקריללחימה
עלהפרידביןעיקרלטפלולמעשה הואמייצרכמות
ומובילים לקראת הצלחה במשימה".
אדירה שלנתוניםושלמידע".
הידע,לעומתזאת,הואשימושיויקרערך.יחדעם זאת רק
מהו ניהול ידע? מכון הפריון והאיכות האמריקני

עירבון

"3ש
8

): Quality Centerש  (American Productivityמגדיר זאת
במילים הבאות" :אוסף האסטרטגיות והתהליכיםליצירה,
לזיהוי,ללכידהולמינוף שלמיומנויות ,שלמידע ושלידע
כדי לאפשרלאנשיםלהשיג בצורה טובהיותר את מטרות
הארגון".לי
מדועיש להתמקדבניהולהידעהמבצעי?
התשובהלכךברורה :צבא עוסקבלחימה ובמוכנותלה,
וליבתהעשייההצבאיתהיאהפעילות המבצעית.
קליותר להמחיש את חשיבותו שלניהול הידע המבצעי
באמצעותשתידוגמאותהמציגות את ההשלכותשישלאי-

ניהולושלידעמבצעי.

* באחדמימימאי 2004זוהתהתנועה שלכוחעויןבגזרת
החטיבה הצפונית בעזה .למקום הוקפץ טנק מהחטיבה
המרכזיתכדישייתןסיוע.בגזרההיהמוצבבאותה העתגדוד
מילואים ,שהחל את התעסוקההמבצעיתשלו 10ימיםלפני
כן .צוות הטנק סרק את המרחב ,ובמהלך הסריקה קיבל
אישורלפתוח באשלעברמטרהשהואזיהה.התוצאה:פגיעה

הןמיידיות על תרגולות ,על תו"ל ועל הצלחה במשימות.
פרדיגמות שלידעמבצעיובחינתן(בתהליךשוטףשלניהול
ידע מבצעי) קריטיות במיוחד במבצעים מיוחדים,
שבמסגרתם מבוצעות לעיתים קרובות משימות שהן
טקטיותבמהותן אךאסטרטגיותבמשמעותן3.י
ניהולידעמבצעיכוללניהולידעמקצועישישלוהשפעה
על הלחימה וניתן ליישמו בערוץ האג"מי .להלן שלוש
דוגמאותלידעמקצועישהוא למעשהגםידעמבצעי:לקחים
בתחוםהחימושלרק"םשמחולץבעתלחימה;לקחיםבתחום
הרפואההנוגעים למיקום התאג"דכך שלא תוחמץ "שעת
הזהב"4יהרפואיתלהצלתחיים,אומיקום ה9-םבכוח.ניהול
ידעמבצעי כולל גםידעבין-תחומי המשפיע עלהעשייה
המבצעית,כגוןשילוב שלגורמיםמקצועייםשונים בשדה
הקרב.

ניהולידעמבצעי בצבאנגזר מגרףהפעילות המבצעית
הצבאית ,שאופיה והאינטנסיביות שלה משתנים מהותית
ללא הרף(.ראו אתהגרףשלהלן).

השימה-עשייהחבצעיתצבאי]מילהתנהלות nt~luonבתעשייה

)

-,,,
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שגרתפעימתומוכנות

(Military",Ariely, 2005ו1ן (Source: Encyclopedia Of KM, "Operational KM

בכוחותינו(שניפצועים).
* בנובמבר  ,2004לאחר שהוחלףגדודבחטיבה המרחבית
הדרומיתבעזה,זוהתהחוליההמניחהמטעןבצירפילדלפי.
הופעלנוהלאירועבמוצב,וטנקהמוצבהוקפץלעמדה.הטנק
ירהפגזלעבר מטרה שזוהתהבטעותכחוליהפלסטינית של
מניחימטענים.התוצאה:פגיעהבכוחמצרי(שלושהשוטרים
הרוגים).
אי-תאימותביןהמידעשהיהבידיהתצפיתלביןהמידע
שעמדלרשותצוותיהטנקים,אי-זיהויהדדי שלכוחות,אי-
הכרתהגזרהואי-הכרתםשללקחיםקודמיםשהופקובגזרות
שכנותגרמולירי המוטעהולפגיעהבחיי אדם.
ניהולידע מבצעי הוא ה"פיילוט" הטוב ביותר לניהול
ידעבצבא"-פיילוט"שמניבמייד"החזרעל ההשקעה"בחיי
אדםולארקבערכיםכספיים.לכןהסדרהנכוןהוא להתמקד
קודםבניהולידע מבצעי ולאחר מכןליישםניהולידע גם
לסוגי ידע אחרים (מקצועיים) ,ברגע שמכירים את
המתודולוגיה ,אתהכלים ואתשיטות הפעולה.וישנה עוד
סיבה מדועיש להתמקד קודם כולבניהולהידע המבצעי:
הקשבוהזמן שלהמפקדיםושלהקברניטים הם מצומצמים
ומתמקדים מטבעהדבריםבליבתהעשייה המבצעית.
ניהולידע מבצעימניב תפוקות בכל רמה  -טקטית,
אופרטיבית ואסטרטגית .אף שלכאורה ניהולהידעישים
יותרברמההכלל-ארגונית,הרי שההשלכות הטקטיות שלו

היקף הפעילותיחד עם כמות המידע ההולך ומצטבר
יוצרים קושי אמיתילקיים למידה אפקטיבית וממוקדת,
במיוחד משום שקיים קושי משמעותי ביכולת לבצע
אינטגרציהמערכתית(גםשלמערכותמשנהארגוניות,ובהן
מערכותלניהולידע,וגם של מערכותטכנולוגיותומערכות
לאינטגרציה טכנית) .התהליך הזהיכול להתקיים לאחר
שנעשית הבחנה בסיסיתבין הממדים השונים ,שכל אחד
מהםמחייבטיפול שונה.ניהולידע מבצעי הוא רב-ממדי
ומשלב תרבות ארגונית ,תהליכים ,סביבת עבודה תומכת
וכליםמעשיים (ובהם,ביןהיתר,כליםלוגיים).

ממד א -התרבותהארגונית

הממדהזהכוללמחויבותוהשקעהשלהארגון-עלכלאנשיו
ובהם המובילים שבו  -מרגע קבלת ההחלטה להניע את
התהליך תוך הצבתיעדים מוגדרים .משמעות הדברהיא
הקצאתמשאבים(ובכללזהזמן,כוח אדםואמצעים),סימון
הדרךעל-ידיראשהארגון(מפקדהיחידה),פתיחותושקיפות
להצלחות ,אך גםלכישלונותהיחידה -לא כסיסמה ,אלא
כמעשה שבשגרה  -טיפוחוחיזוק ההבנה שהתהליךחייב
להתבצע לכל אורכו ורוחבו של הארגון ולא רק ברמה

הפיקודית.

תרבות שלניהולהידעהיא תרבותהמכירהבכךשהידע
הוא משאב אסטרטגיומבצעי ומעודדתהןדיאלוגושיתוף

4
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?
בידע והן את "תרבות השאלה"5.י תרבות שלניהולהידע

מתגמלת את המעבר מהמשוואה ההיסטורית שניסח
המלומדפרנסיסבייקון ואשרנכונה גםבימינו:ידע= כוח
למשוואה המתקדמתיותר הגורסתש"שיתוףידע=מכפיל

כוח"(גםליחידהוגםלפרט).

ממדב -התהליך וסביבת העבודה

תהליר שלניהולהידעכולל אתהשלביםהבאים:
* מיפויהצרכים הנדרשיםמאוכלוסייתהיעד.
* הגדרתענפיהידעהמרכזיים(כל מסגרתיכולה
להגדיר בתחומהידעייחודי).
* איתור של מקורות המידע החיוניים להזנת
אוכלוסייתהיעד.
* שקיפותמרבית שלמידעושלידעקיימיםוהפיכתם
לזמיניםולידידותיים תוךיצירתה
שלסביבתעבודהדינמיתוגמישה
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יצירת תהליך של ניהול ידע מבצעי צריכה להשתלב
בתהליכיםארגונייםקיימים,ועדיףלנהל אתהידעעלבסיס
תהליכיםדומים מוצלחיםשנעשוביחידות אחרות.
תהליכים של ניהולידע כולליםיצירת מערךלניהולידע
מבצעיבפיקודיםוביחידות,תהליכי הכשרהלמנהליהידע
המבצעיביחידותומיפוי הידע המבצעי (ובמידת האפשר
תיעודואותיעודמיקומו) .למעשה מדוברבכללהתהליכים
הארגוניים הכרוכים בטיפול במשאביידע מבצעי וכן
בתהליכיםהארגוניים השוטפים.

ממלג-כליםויכולתטכנית

נדילקייםיכולתאפקטיביתלשמור,לנהלולאחזרידעקיים
ולעשות בו שימוש דרושים כלים מעשיים -חלקם כלים
צבאיים מוכרים (כגון התחקיר ,שהואכליבסיסי להפקת

לקחים) ,וחלקם טכנולוגיים/
ממוחשבים (כגון מאגרי הלקחים
כדילקיי
לשינויים.
םיכולתאפקטיביתלשמור ,והתחקירים שלפיקוד המרכז ושל
* הרגלהשלהרמההפיקודית לנהלולאחזרידעקיים niwu~lבו
פיקודהדרום).בפועלניתןלהתבסס
עלתשתיתמצויה )Outlookאו רשת
(הממגק"צדו/עמי"תפ) לעבוד מול הרמה שימושדרושיםכליםמעשיים-
(מנהלידע ,שהואקצין חלקםכליםצבאייםמוכרים וחלקם פנימית) ,על פלטפורמות קיימות
לניוד המידע (כגון צהל"נט) ,על
זוטר או מש"ק) מתוך ראיית
ם
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מאגרימידערלוונטיים(המני"פ~יאו
היתרון היחסי של מנהל הידע
מאגרי תחקירים ברמות השונות).
בתחוםהידעבכללומולאוכלוסיות
מאגרים קיימים כאלה (חלקם התפתחו ב"אבולוציה
פיקוד מתחלפות/חדשות בפרט (כניסה לתפקידי כניסה
לגזרה).
מקומית" ביחידות) הם "קיצור דרך" לתהליך כולו ,אך

העיקרון המנחה הוא שלא התוכנה חשובה ,אלא התכנים
ויישומםהמבצעי.
כלים לא טכנולוגיים לניהולידע מבצעי פותחולכדי
מתודולוגיה סדורה בתעשייה כמו גם בצבאות ומצדיקים
מאמרנפרד.

כליםטכנולוגייםלניהולידע הם רק חלק מהכלים ולא
חזותהכול (אםכי הם תשתיתחיונית ושימושית לשיתוף
ידע מבצעיוידע בכלל) .הם מאפשרים סביבת עבודה
שיתופית,שימורידעמבצעיוגישהאליו-למשלדרךפורטל
ארגוני.
ניהולידעושיתוףידעהםבהחלטלא שםנרדףלמערכות
מידע ).(Information Technologyהנטייה לראותם כמקשה
אחתהיא טעותנפוצה אצלרביםעדהיום-בעידודיצרני
התוכנה.הן אומנםכלי חשובוחיוני ,אךישלזכור שהן רק
חלקמסלכלים,שאחדים מהםאינםטכנולוגיים,כמותחקיר,
ומקומן רק בסוף הרשימה :תחילהיש להתמקד בתרבות
הארגוניתובתהליכיםורקלבסוףבכליםלניהולהידע.

תהליךניהולהידעהמבצעי -פיקוד המרכז
כמקרה מבחן
ניהול הידע הוא תחום ההולד ותופס תאוצה במגזר

העסקיובמגזרהצבאי.מאמרים בתחוםהזה מפרטיםכיצד
ניהולהידעמסייעלארגוןלהשיג אתמטרותיובאופןהיעיל
והכלכליביותר.אךניהולהידעהמבצעיעוסקמטבעובהיבט
המבצעי-לחימתי,דהיינו התפוקות שלו נמדדות בחיסכון
בחיי אדםובעמידהבמשימות

שעושים בטכנולוגיות המידע שעומדות היום לרשות
הארגונים,ובכללם הצבא.
כדילהצליחביישוםפרויקטשלניהולידעביחידהצבאית
יש להשקיע משאבים בשלושה תחומים :זמן ,כוח האדם
ותקציבים(.הכוונההיאשכדילהצליחבתחוםשלניהולידע
צריךלהשקיעלא רקכסףאלאגם-ובעיקר-ביתרהדברים,
כגון תרבות ארגונית.ישלציין שעל פיתוחן של מערכות
לניהולידע שכשלו הוצאו סכומי עתק שירדו לטמיון רק
משום שלא הייתה השקעה ביתר הגורמים) .לכןלפני
שמתחילים בתהליך (שהוא "מהפכה" במקומות אחדים)
צריך לוודאכיניתניםבידי מבצעיו הןיכולות ומשאבים
למימוש התהליך והןגיבוי ותמיכה לביצועו .חשוב לזכור
שגיבויללאמשאביםאו השקעתמשאביםללאגיבויותמיכה
סופםלגרוםלכישלונו שלהתהליךכולו.
כדי לקדם את עבודתו של מנהלהידעהמבצעיבפיקוד
המרכז (בסיועםובגיבוים של מפקד הפיקוד הקודם ,אלוף
משהקפלינסקי,ושלמפקדהפיקודהנוכחי,אלוףיאירנווה,
שפועללשימורוולחיזוקושלהנושאביחידות)עוצבהסביבת
עבודהידידותיתפיקודיתלניהולהידע-המני"פ-כךשתוכל
ותדעלתתשירותלרמותהכפופות.הדברחייבכתיבתמסמך
הכוללעקרונותמנחיםוהגדרותמחייבותלנושאכדיליצור
תיאוםציפיות ,שפה משותפת ,המשגה ברורה ואחידה של
מונחים ושל תפיסות והגדרת הכלים הנדרשים .במסגרת
כתיבת המסמך נדרש מנהלהידע המבצעי לזהותאירועים
מחוללים המחייבים מעורבות פיקודית ומהווים תשתית

ליצירתידעמבצעי חדש.
כתוצאה מצמצום השגיאות
אחד האירועים האלה
הניסיון שנצברבצבאותבעולםבכלל
והתקלות בשדה הקרב
התחוללביולי  :2005במהלך
ובסביבההקרביתעלמרכיביה ובצה"לבפרטמוכיחכיקיים קשרישירבי
ן פעילותמבצעיתבמבנהבמחנה
השונים.
הצלחהבמשימותלביןניהולנכון שלידע
הפליטים של טול-כרם פתח
בשנים האחרונות נעשו
הקלע של הכוח באש לעבר
י
ע
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ב
מ
כמהניסיונות לפתחולהכניס
לוחם שליווה את בעל הבית
לצה"ל מערכת לניהול ידע
חזרה מהכניסה .לאור חומרת
מתוך הבנת החשיבות והצורך שעלו מהשטח .היכולות
האירוע -אף שלאהיובונפגעים -הומלץ לאלוףלקיים
הקיימות היום ברמת הארגון לזכור ולשמרידע הנוגע
תחקירמיוחדלמקרה.התחקירהעלהפערעצוםביןהנהלים
לאירועים-מבצעיים,בטיחותיים ,בתחוםהאימוניםועוד
לביןהאופןשבומתבצעתהפעילותבפועלבכלרחביהפיקוד.
הןבעיקראנושיות.גםיכולותנוספות בתחום שלעיבודהאירוע והתחקיר שנוהל בעקבותיו הולידו צוות בדיקה
המידע מסורותכיוםביחידות הצבאבעיקרלבני אדם ולא
שגיבשתו"לסדור בתחוםהזה,שהיהפרוץומסוכן.
למערכות ממוחשבות .הכוונה היא ליכולות לבחון את
מובן שכדי לזהותאירועים מחולליםכגון זה נדרשת
השפעתם של תהליכים חשובים ומשפיעים (התפתחות
תרבות שלניהולהידע ,המחייבת,בין היתר ,שקיפות של
המידעהקיים לכל הרמות (במגבלות מבוקרות שלביטחון
הרעיון המערכתי,כיווניפיתוח של אמצעי לחימה,סוגי
הכשרות ,השפעה ונקודות תורפה בעת החלפת מפקדים
המידע) באופן שיאפשר למפקדים מרמת המ"פ ועד לרמת
ועוד),לשמר אתהזיכרוןהארגוניבנוגעלפעילותהמבצעית
המח"טלהיכנסלמערכת ולהשתמשבמידעאובידעהקיימים
(מהעשינו,מתיואיפה ,האםהיואירועיםחריגים במהלך
בה .לדוגמה :המערכת צריכה לאפשר למח"ט ללמוד על
פעילויותשונות)ולהכין את הכוחלאימונים -בפרטנוכח
הגדוד החדשהמגיע לגזרתו מתוך"ההיסטוריה הגזרתית"
העובדהשיחידות צה"ל מתאמנות פחות מבעבר.במילים
שלו בתחום הבטיחות או לאפשר למפקד חדש ללמוד על
הגזרה החדשה שלובפרמטריםמוגדריםומאופיינים -אם
אחרות:בסיסהידעהקייםמושתתברובועלהזיכרוןהאנושי
של המפקדים ושלבעליהתפקידיםהשונים .עם זאת חלף
בחתך שלזמןאו בחתךנושאי,כגוןאירועי פח"עבצירים,
זמןעדשהבינובצה"לשהטכנולוגיהכשלעצמה(טכנולוגיית
הפרות סדר,אירועיגדר,אירועי תשתיתוכו'.
ה-זו)אינה מהווה בשוםאופןניהולידע -תפיסה שזוכה
ואיותשנואינוסףהיהיצירתמקצוע חדששלמנהליידעמבצעי
לעידודםשליצרניהטכנולוגיהולעיתיםגםשליועצים.ניהול
ברמות השונותובכלהיחידותויציקתתכניםוכלים
ידע כרוךביישום מושכל -דהיינו בשימוש המבצעי -
לתפקיד שלאהיהקיים קודםלכן.
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חשובלזכורכיבזמןשהגדרתפקודותומשימותמחייבת
מעברמובנה דרך שרשרתפיקוד מסודרת,ידעמבצעייכול
ולעיתיםחייב -לזרום ולעבורבאופןחופשיומהירכדילסייע בהפריה ההדדית ולממש אתייעודו .גמישותבלתי
היררכית חיונית גם בהתייחסות לתוכן ולערוצי הידע
המבצעי וגם במיסוד תפקידו של מנהל הידע המבצעי -
בוודאי בתקופה שלעיצוב מערכתי של התפקיד.ביחידות
רבותמונובעליתפקידייעודיים מהערוץהאג"מי,ביחידות
אחרות הוחלט שזהיהיה תפקידלבעליתפקידיםקיימים,
והיו יחידות שבהן שולב התפקיד באופן אינהרנטי עם
תפקידיםבעלי תכנים משיקים (כגוןקצין הדרכה) או עם
כלים מוכרים (כתחקיר) ועם תקנים

במשולבעםמאמציהלחימהוהמוכנותללחימה-הםתהליך
שבפניעצמומצדיקניהולידעשלניהולידעמבצעי.במילים
אחרות:איןצורךלהמציא אתהגלגל מחדש ,אלאישללמוד
מהניסיוןבפיקוד המרכזובגופיםצה"לייםאחרים.
הלקחהעיקריהואשישצורךבמחויבותשלהמשתתפים
לתהליך  -ובמיוחד במחויבותם של המפקדים  -ושיש
להטמיע אתהשינויהתרבותי.איןדיבמערכתידע,משוכללת
ככלשתהיה.

לקחים מהפקתלקחיםומניהולידעמבצעי
.1ישלהגדיר אתתחומיהענייןוהידע(עציהידע)הנדרשים

קיימים(למשלבתחוםהבטיחות.
לשם ,נחיצותו שלמנהלידעמבצעי
כךנוספה שורה בתקןלקציןבטיחות
ק
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הטבעי
והואמכונה עתה"קציןבטיחותוניהול
ידע מבצעי") .נחיצותו של מנהלידע שלכלמפקדבידעהמבצעי,
מבצעיאינה גורעת מהעיסוק הטבעי אלאמעמידהלרשותוכלים
של כל מפקד בידע המבצעי,
אלאם מתודולוגיים yUlllמקצועי
מעמידה לרשותו כלים מתודולוגיי
בתוןהיחידהשלו
בתוךהיחידהשלו.
ויועץ

מקצועי
התנאיהאחרון,שבלעדיולאניתן
להתקדם בתהליך ,הוא מחויבות ומעורבות של המפקדים
בתהליך (לשם כך אףיצאההנחיהפיקודית רלוונטית)הן
כדי לחבר את המפקדיםביחידות לתהליך והןכדי לתת
לנושא משנהתוקף7.י

--

התהליכים והעקרונות שנסקרו במאמר הזה נלמדו
מניסיוןשלשניםואיפשרולגבשתפיסותלניהולידעאיכותי
ויעילבאמצעותמערךמקצועיומוכווןצורךתוךזיהויויצירה
של התשתיות המחייבות.מיפוי תחומי הידע הנדרשים
ל"משפחותידע" ),(Taxonomyהתנעתתהליךארגוניבראייה
מבצעית ומוכוונת משימהוניהולמיטבי שלידע מבצעי

באופןייחודילכלגוף.
.2יש לאתר מקורותותחומיםלאיסוף

המידע.
.3יש לעבד אתהמידעלידעולהכניסו
לשימושיעיל שלהצרכנים(המני"פ).
.4יש לבקר את התהליך ואת האיכות
שלייצורהידעבאופן שוטףושיתופי.
.5ישלדאוגלשקיפותהידע,דהיינולכך
שיהפוךלמצוי,לגלויונוחלשימושן של
אוכלוסיות היעד השונות  -ובמיוחד
לרמה הטקטית  -ללאמחיצותעד לרמת הפלוגה.
 .6יש לשמר אתהידעהקיים,לעדכנולמציאות המשתנה
ולהפיצולמשתמשי הקצה.ישלוודאתיקוףתקופתישל
הידעהמבצעי.
 .7חייבת להיות אפשרות לאחזורהידע בתוך זמן קצר,
בדיוק מרבי ובאופן פשוטבלי ללכת לאיבוד בתוך
אוקיינוסהמידע.
 .8ישליישם את הידעהקייםביחידות ולאפשר הפריה
הדדיתושימושנוחתוך הטמעהמובנית שלהתהליכים
(נהלים,פקודות,תו"לוכו').

.9ישלפתחולשפרתחומיענייןנוספיםהנראיםרלוונטיים
לתהליךוללמידה.

ניהולידעמבצעי-אתגרים בדרךלמימוש
חזוןצה"לי

אחד האתגרים של צה"ל הוא להטמיעניהולידע מבצעי
וליצור מערכתמתודולוגית למה שמתבצעממילאביחידות
רבותמתוךצורךמבצעי,אךבאופןחלקיולאמתוכלל.מהלך
דומה ביצע צבא ארה"ב ,כשמיסד ב 1985-את הCALL-
)'forArmy LessonsLearntזס1תס])"י -מרכזלמידהמערכתי
השולחצוותי למידה לפעולות מבצעיות ,מסנכרן ומפיץ
לקחים,תוצריתחקיריםוכלים שלידעמבצעי.
אתגרים הנגזרים מכך כוללים קביעת סדרעדיפויות,
פיתוחיכולת קשב ,הקצאת זמן ומשאבים ,פתרוןבעיות
מידור(הצורך לשתףידעלעומתהנוהל של הפצתמידע רק
למיש"חייבלדעת")9יופתרוןבעיות שלכבודושלאגו(שכן
ידעהיהונותרכוח,והואטמוןבסופושלדברבראשיהם של
בני אדם .אלה לאתמידששים לשתף אחריםבידעשמצוי
בידיהם).
ההצלחה תימדד ביכולת להגיע ליחידת הקצה
ולאוכלוסייתהיעד(במיוחדברמות שלמ"פושלמג"ד) ולא
רק למפקדותבכירותיותר.
מה הלאה?
* 4יש לתת מענה ברמה הצה"לית  -או לפחות ברמה

הזרועית(.קיימיםכיוםמנהליידעמבצעיממוניםבפיקוד
המרכז ובפיקוד הדרום).יש להקים גוףמרכזישיהיה
מוקדידעלתחוםשלניהולהידעובמיוחדשלידעמבצעי.
* 4ישליצורתפיסתהפעלהצה"ליתלתחום שלניהולהידע
המבצעי .לצורך זהישלגייס את המפקדים כשותפים
לתהליךוכמוביליםביחידות.
 41ישליצור מערך הכשרותלניהולידעמבצעי .ההכשרות
מיועדותלמפקדיםולמנהליידעמבצעיבדרגיםהשונים.
* ישלהטמיע אתניהולהידעהמבצעי כחלקבלתי נפרד

*י

מנוהל הקרב.

וחשובמכול-ישליצורמודעותלכךשידע הוא משאב

ללחימה!

סיכום

ניהולידעמבצעיהואכלימשמעותיבעשייההצבאיתועוסק
בשיפורהליבה המבצעית.הניסיון שנצבר בצבאות בעולם
בכלל ובצה"ל בפרטמוכיחכיקיים קשרישירבין הצלחה
במשימותלביןניהולנכוןשלידעמבצעי.יתרעלכן,מדובר
בהשקעה שההחזר שלה באלידיביטויבחיסכוןבחיי אדם.
צה"לבשלהיום להטמעה שלניהולידעמבצעי כחלקבלתי
נפרדמהעשייההמבצעיתוכאמצעילמגףאותה.כמוכןישנה
היוםהיכולתלמנףידעמבצעי כמשאבללחימהביןהיחידות
ובתוכן.יחידותשהטמיעו אתניהולהידעהמבצעיבפעילותן
ושילבולמידהתוךכדיהלחימהונוהלהקרבשיפרו אתליבת
העשייה המבצעית ואתשיעור ההצלחות שלהן במשימות.
לכןגםניהולידעמבצעיבפני עצמו הואתוכן-ידעמבצעי
שאיןצורךלהמציאמחדש,אלאישלאמצומניסיונןשלאותן

יחידות ומפקדותהמיישמות אותו בהצלחה בצה"ל.
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