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1כל11ז הוזקש5ב

גל מערכות התקשוב לאפשר תהליךניהוג סדור,יעיל,
,פקטיבי ,מהירואיכותי שלהכוח הצבאיתוךסנכרוןבין
וספר רב של תהליכים ,החלטות ופקודותכדי למצות
,תמרכיבי הכוח ,לאחד מאמצים ולהשיג את התוצאים
ורצויים.

)רכיבי llwpnn

ופעלת מערךרב-זרועי ככוח אחד מחייבתקיום מערך
,חוד לפיקוד ולשליטה (פו"ש) המבוסס עלרעיון אחד
עלהיגיון אחד (שמהם בוזרים מערכי המשנה את
עיונותיהם) ,שפה משותפת,תכנון משותף ,שיח חוצהויררכיה וגבולותזרועייםבין כלמרכיבי המערך ,חשיבה
ושותפת ופיקוד אחוד .תהליכים כאלה אפשריים רק
;אשר נעשה שימוש בתפיסה תקשוביתכוללת הנותנת
.ידי המפקדים כלים ממוכניםיעילים ,המאפשרים להם
הצע את מכלולתהליכיהניהוגהרב-זרועיים תוךחציית
חסמי המבנה הזרועי והפיקודההיררכי
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אק*התששובסציי 8בשם8םאלה
שמכ"םלעוקמיםiannNh.ננצרה
תפיסת  eb"nsh1IBpnnתפשסם
על-יםאק*הלאשנבמבוקף
שחש
אשו)
ביוחפשת.המאמרהוהמבגוה
אתהמהןהמקשרהשלצם=ללמוות
בשמפמולמנוח51וחךומקפלמשכו
בשקמיננהאתחפשת n~aHan
nlB1lS~anlבבלהתחומאם,בנל
הרמות ובוארהבללארנונפבב
התפיפה הזאתסבטשמהnswn
טבעה הנברתהאפקם8בפות
הםבם5תוהפצחהפכם1שלעליות
הקיום נתרום התקשובעלמנת
להפנות תקצ8בפםלצורניפשתוח
8התעצמו 31שש%ו השנולתלחולל
מהפנה שתבוא4ו"בשטשפבש8נוש
תפיסתי ,חבבותש ומערנתפ

dh:,;.,",,8
כדי להפשרלחימהסימולטניתעל תחום התקשוב בצה"ל
להתפתחבאופן מהותי ולעבורשינויים של ממש ולהשיג
אתהיכולות האלה;
א .סנכרון עצמי .מידעאיכותי והכרה אמינה ומדויקת
של המצב ,המתבססים על קישוריות ,על סביבת
עבודהאחודהועלכליהיתוךמידעמשוכללים,מייעלים
אתתהליךהניהוג ומאפשרים למפקדים לפנות את

ד.

כדישיוכלו לבצעביעילות אתמשימותיהם ולהתמודד
עם השינויים בסביבה המבצעית שבה הם פועלים.
נמישות.על המערךלהיותמסוכללהתאים אתעצמו
לצרכים המשתנים של הארבן,לשינויים במשימות
ובתפיסת הפעלת הכוח ולתמוך בתהליכי השינוי
האלה.

8

תשומת הלב מעיסוק בסנכרון המידעבין מרכיבי '13ד'נש '1כ1ל1תליבה
הכוח ובהבאתם לתמונת מצב משותפת לעיסוק יעדי התקשוב
בהפעלת הכוח.

ב .משאבים מרחביים .בעבר התמודדו המפקדים עם
אי-הוודאותועם הסביבההדינמית באמצעות משאבים
שהיו בשליטתםןדיובמה,בורסי איסוף שגם הםהיו
מוגבלים) .בעתיד המפקדים יעשו זאת באמצעות
משאבים מרחביים תוך הפרדהבין ההקצאה שלהם,
השקטה בהם והבקרהעליהם .הדרךהזאתשלהפעלת
המשאבים תאפשר למפקדים בכל הרמותננישות
למידע בכל עת.
ג .מימוש מטריציוני .מתן תמיכה ממוכנת בחלוקת
משימותבין כמה גורמים לשם ניצולהיתרון היחסי
תוך הבאה בחשבון של חשיבות המהלך ,רמות
הההלטה,יכולות השליטהויכולותהביצוע -כלאלה
כדי כלפשרפעולהנאופןהיעילביותרבתרחישמסוים.
מערך התקטוב נדרש לספק למפקד'ם תנאים נאות'ם
שיסייעו להם לקבלבמהירות הערכותמדויקות והחלטות
נכונותויאפשרו להםלהעבירןבדייקניותובמהירותלכוחות
כפופים תוךעדכון המפקדות הממונות .התקשוט נדרש
לספק למפקדים כלים לצורך ניצוע תהליך פו"שיעיל,
מדויקומהירולמנועמהאויבלהשיג אתהמידע שלכוחותינו
ולהשתמשבו לטובתו .התנאים העיקריים הם:
סביבת עבודה משותפתבין המפקזים .סביבת
העבודה המשותפתהיאהכליליצירת תמונת מצב
כוללת ,משותפתואמינה ,המאפשרתלמפקדיםלהכין
לעומק את ההיבטים השונים של תמונת המצב-
המבצעי ,הלוגיסטי ,המשאבי -לנתח את השלכות
המהלכים המתוכננים על האויב ועל שדה הקרב
ולהפעיל את הכוח במהירות,ביעילותובאופן מושכל
 כלאלהכדי למצות את המשאבים ולהשיג תוצאמרבי,שיביא להכרעה.
כלםלניהולההחד .מתן אמצעי קליטה,מיון ,הערכה,
סינון ומעקהמשוכללים,יכולות מפתוח,אחזורמידע
והיתוכוהמסייעים בהפיכתמידעלידעובטיובתהליך
קבלת ההחלטותתוןמניעת הצפת המפקדיםבמידע
ך4רלוונטי העלוללגרום לשיתוק המפקדות.
נגישותלמידעולידע.גישהישירה ומהירה שלרמות
הפיקודהזוטרותבמערךהלוחםלמידעולידעהנחוצים,

התקשובייתןבידי המפקדים כליםשיסייעו להםדיעת,

להבין,להחליט,לשלוטולפעוללפניהיריבולהשיגסינרביה
באמצעותשילוב שלגורמימודיעין ,אשואוויר -זאתתוך
מיצוי מיטבי של המשאבים ובכפוף לאילוצים הנגזרים
מפעילותהאויב ,השטחותנאי הסביבה .עלמערך התקשוב
לשמשכלי חשובבידי המפקד לשם השגתעליונותבמידע
ובידע ,שתאפשר הפעלה יעילה ומשולבת של כוחות
היבשה ,האוויר והים לשם השבת הכרעה בעימותים
השונים .לשם כך יספק מערך התקשובקישוריותוושיתוף
מידעבין-יחידתי ובין-זרועי תוך הגנה על המערכות
הצה"ליות.

יכולות הליבה של מערך התקש1ב
א .שהטהבמהיר.יצירת תמונת מצב משותפתואחידה,
מתואמת ומשולבת ,מבצעית וניהולית ,המבוססת
על קליטת מידעועיבודו והעברה מהירה של מידע,
פקודותודיווחים שיאפשרו פעולה ותמרון מהירים.
ב" .הכולברשת" .אמצעים ממוכנים לשם פיקוד,
שליטה וגישה ישירה למידעעדכני באמינות גבוהה
ובזמינות רבה בהתאםלצרכים המבצעייםכדי לנפשר
הפעלה רצופהויעילה שלהכוח בכל מרחב הפעולה
ןרוזית ועומק,ליבה ומעטפתו ובכלסוגי העימותים.
ג .צה"לככוח אחד .העברת נתונים ,מידעוידעבין
כללמרכיביהכוחלפי הצרכיםבאופן שיאפשרלהפעיל
אתמרכיבי התמרון ,האש והמודיעין בתון הזרועות
ובשילובביניהן בכל מרחב הפעולה המבצעית ככוח
משימתי אחדלד4גבולותזרועייםכדיליצור תוצאים
על-פייעדי המערכה.
ד .זמינות .הספקתנגישותרצופהלמידעולידעוקישוריות
מלאהבין כל מרכיבי הכוח בכל מרחב הלחימה.
ה .המשכיותושרידות.רציפות תפקוד מערך התקשוב
גם אם חלקים ממנו יפסיקו לתפקד עקב תקלה
טכניתאו פגיעהבידי האויב תוך הבטחת תהליכי
התאוששותמהירים והחזרתהמערךלכשירות מבצעית
בזמן קצרביותר .תישמררציפותבין תרחישי פעולה
תוך שימת דגש עלשלבי המעברבינהם.
ו .גמישות .מערך התקשוב שלצה"ליאפשר את הפעלת

התקשובייתןבידי
המפקדיםכלים
שיסייעו להם לדעת,
להבין ,להחלטohuh ,
ולפעוללפני היריב
1להשינפינרניה
באמצעותשילוב של
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הכוח במנוון רחב של מצבים -מעימות מוגבלועד
מלחמה כוללת-ויהיה בעליכולת הסתגלותלשינויים
במצב.בניין מערך התקשוביהיה מבוסס עליכולות
מבצעיות [נריות שאינן מותאמות לאיום או לזירה
ספציפייםאו לתרחיש מוגדר .מערך התקשוביהיה
ריכוזיבאופיו ,אך תוקנה לכל אחדמן הכוחותיכולת
בסיסית לבצע אתמשימותיובאומןאוטונומי גם בעת
ניתוקו ממערכות מרכזיות.
הגנת מערכות המידע .הבנה עליכולות הפיקוד
והשליטה של צה"למפני שיבוש ופביעה בזמינות
המערכות ,בשלמות המידע ובאמינותו.
אמינות.נכונותהמידעועדכניותו בעתאיסופו,עיבודו
ואחסונו.

תפיפת ההפעלה של מערר התקשוב
עיקרי התפיפה
.1

.2

.3

תפיסת ההפעלה של התקשוב תבוסס על תשתית
ייעודיים
אחודה לכל הזרועות ,על מערכי
י
ר
ו
ש
ק
ת
לזרועות ולמערכים הלוחמים ,עלקישוריות רחפה
ודינמיתיהיררכית ,משימתית[ ,יאוגרפית ,תפקודית)
ועללכידותבין מערכות ושירותים.
המפקד הוא המשתמש במערכת .מערך התקשוב
יעמיד לרשולנו את הקישוריות ,את הנגישות למידע
ולידע הנדרשים לביצוע משימותיו.
תפיסת התקשוב בצה"למחייבת פעולה רציפה בעת
שגרה ובעת חירום ,לרבות המעכרדייניהן .נדרשת
יכולת של המערכות להתאים עצמןלשינויים בהיקף

תבוסס ככל האפשר על מוצרי מדף .היא תוקם ,ן
התקשוב '
תתוחזק ותוסעלבשליטה מרכזית שלאנף
במטה הכללי .התשתית הזאת תאפשר את המעבר
משיתוף פעולהבין-זרועי לכוח משולב ,תאפשר את
צמצום העיסוק בקישוריות בין-זרועית במערכות
נייחותואתמיקודובקישוריותבאמל"חייעודי ובמערכים
טקטיים,וכן תאפשר לכלזרוע לממש את האחריות
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שישרת את כל הזרועותויענהלצורכי בקרת הגישה,
הניהולוהזיהוי של המשתמשים,מתן הרשאות ,הצפנה
וחסינות ,אבטחת שלמות המידע ,מעקב שימוש
ןניטור)ויכולתחקירה שלאירועים שבהם הופרביטחון
המידע.
ד .פיקוד  no~wlעלהתקשוב .לשם הבטחתהאמינות
ורציפות הפעולה שלמערך התקשוב והתאמתולצורך
המבצעי נדרשים מערךפיקוד ושליטה,ניטור ובקרה
טכנייםומבצעיים ברמה הזרעיתוהבין-זרעית .מערך

השליטה הזהייתן למפקדות תמונת מצב מקיפה על
האמצעים המשרתים אתהיחידותבמרחביהן וכלים
להבינה ,לבקר את הפעלת האמצעים ולהשפיעעליהם.

קיש1רי1ו1

הכוחות הפועלים ולרמות השונות של המיומנות
בהפעלת האמצעום.
התקשוב כצה"ליבוסס על המערכות העוקר"ם הבאים:
" .תקשוב לאמל"חייעודי/פערכים לוחמים .מערכי
תקשורת ומחשוב המותאמים לצרכים המבצעיים של
הזרועות ושל היחידות הלוחמות ברמות הפיקוד

מחשב),לכלהשימושים ומערכותמבצעיות ,תומכות

קישוריות רחבה ודינמית,פנים-זרועיתובין-זרועית ,היא
מרכיבחשובכיכולתצה"לדלצעלחימה משולכתומתואמת,
דמצות אתיכודת האש ,התמרון
והמודיעין בזמן אמיתי ולקיים
לחימה סימולטנית .לקישוריות
1
ההפעלה י
11פ 11)3
של התקשוב
נודעת חשובותמיוחדת בהפעלה
רתכותם עלותשתיתנייחת
של אש מנגד ובעת תמרון כדי
אח1דה לנל הזרועות,
למנועפגיעהבכוחותינו ולהבטיח
ק
131ל
פגיעה באויב .מורכבות הקישור
nlul~h
רכי
מע
ולמערכ ם הלוחמים
הבין-זרועינגזרת מתפיסותשונות

שן

תאפשר את התקשוב הרב-זרועי שבין מערכי התקשוב

ל4ן'.,זייל'ה
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המרכזיים .כלזרוע תפעיל כמהאתרי שליטה שיאפשרו
קישור של המערכים הטקטיים לתשתיתהתקשיב.

המעגל הקטן ומשימתי)

,,111

קישור משימתי במעגלי תיאום קצרים ברמה הטקטית
תוך צמצום השימוש בתקשורתדיבור והתבססות על
טכנולוגיות מתקדמות של בקרה ושליטה .אלה יאפשרו
קישורים ממוחשבים מהירים,זיהוי עמית-טורף ומודעות
מצבית ).(SituationalAwareness

ו1קש1בבמיקודי חרחבי

נוהול ועול של משאבוב משותפים הוא המפתח להפעלת
תקשוב מרחבי .לכל משאביש מבון רחב שלמאפיינים:
מיקום ומיקוםפיזי ,כתובתלוגית ,תדר עבודה וכדומה),
תצורה (הרכב,קישורים וכדומה),
יכולות וקיבולת ,כושר עיבוד,
משך פעולה וכדומה) .ניהול
מערך התקשובייתןבידי כל חפנך
המשאבים נעשהבשלושהשעלים
וקצין מטה בצה"לאמצעי פיקוד,
 הועדה ,הקצאה ,ושימוש.שליטה !גישהישירהלמידעעדכני
עלקצין התקשוב בכל הרמות
מוטלת אחריות כוללת לתת
מענה תקשובי מלא במרחבו
ומוקנותלו הסמכויות הנדרשות
לכך .בכללזה מוטלעליו לתפעל ולאבטח את מערכות
התקשוב במרחבו [ם אם אלהאינן בשליטתו הישירה.
עלקצין התקשוב  47להצטמצםבעיסוקביחידתו ובגזרתו,
א47עליו להביא בחשבון גורמיםנוספיםשאיןלו השפעה
ישירה עליהם ,אךיכולים להשפיע על הלחימה בגזרתו.
נבולות האחריות שלהקציןיהיו לעולם רחבים מבבולות
הסמכות שלו ,אךאין הדבר ממעיט מחשיבותו של כל
[ורם ומהצורך לעבוד על בסיסמטריציוני .בדרךזוניתן
לשלבבין היכולות הברמים השונים תוך העמדתיתרון
יחסי שלגוף אחד לרשותו שלגוף אחר,לשיפורהיעילות
המבצעית.

alwpnריכוזי 1מב1זר
[מישות התקשוב תושגעל-ידי הפעלה מרכזית שלמערך
תקשוב המבוסס על מערכות מרחביות(ריכוזי) במקביל
ליכולת של הכוחותלקיים תקשוב המאפשר להם לבצע
אתמשימותיהםבאופןאוטונומיגם כעתניתוק ממערכות
תקשוב מרחביות ומבוזר).

אסטרטגיית התקשוב

מהיעדיםשהוצגולעילומתפיסתההפעלה נמרתאסטרטגיית
התקשוב של צה"ל .האסטרטגיה מגדירה אתהכיוונים
ואת המאמצים שבהם נפעלכדילהנשים אתייעוד התקשוב
בצה"ל.

מערכות המידעיהיו משאבזמיןואמין בהתאמה לצרכים
המבצעיים .המשתמש במערכות המידע לאיהיה טרוד
בסוגיותכגוןהיכן נמצאת מערכת המידעאו כיצדיקבל
את השירות הנדרש .רשת תקשורת בפס רחב תאפשר
למשתמש נגישות לכל מערכת מידע שתהיה דרושהלו.
תפיסתניהולהידע בצה"ל תהיה שיתוף כל המורשים
במידעהקיים,כשכלגורם תורם לרשת אתהידע שהצטבר
אצלו .בצה"ליהיו מאגרימידעמרכזייםבזרועותובפיקודים
המרחביים ,שאליהם תהיה גישה לכל משתמש.נוהלי
הכנסתהמידעושליפתויהיו מוגדרים ומסוכמים מראש.
מטרתה של האסטרטגיה התקשובית להשיגיכולתכדי
לקלוט מסהגדולה שלנתונים ,לעבדאותה ולהפיצהלכל
צרכןלפי הפרופילשלוולפי הרזולוציה הנדרשתלובזמני
תגובה הולמים ,כנגזר מהצורך המבצעי.

מרכיבי האסטרטגיה

א.כולם ברשת
מערך התקשוב "תן בודן כל מפקד וקנון מטה בצה"ל
אמצען פוקד ,שליטה וגישה ישירה למידע עדכני בכל
מקוםובכל עתבאופןאמיןוזמיןכדי מופשרפיקודושליטה
רצופיםויעילים בכל מרחב הפעולה וחזית ועומק,ליבה
ומעטפת) ,בעתחירום ובעת שברה וברצףשביניתם ובכל
מתארי הפעלת הכוח .המערך יאפשרשילוב רב-זרועי,
המבוסס עלקישוריות מלאה,שינוע נתונים ,מידעוידע
ביןכללמרכיבי הכוח.כלאלהיאפשרו הפעלה שלמרכיבי
התמרון ,האשוהמודיעין בתוך הזרועותוביניה כרשת
אחודה בכל מרחב ההתעניינות המבצעית והניהולית.
ב .מערך תקש1ב
הלחימה הסימולטנית מחייבת תהליכי פיקוד ושליטה
יעילים ומהירים המאפשרים תיאוםוסנכרוןבין מספר רב
שלתהליכים ,החלטות ופקודות,מיצוי שלמרכיבי הכוה,
איחודמאמצים והשגתהתוצאיםהרצויים.לכלאלה נדרש
מערךזעקשוברב-זרועי עם מערכותפיקודושליטהאחודות,
רעיוןוהיגיון אחד ,מחויבות מתואמת ,שפה משותפת,
הבנה משותפת ,תכנון משותף ,שיח חוצה היררכיה
וגבולותזרועיים,תהליכי עיצובותכנוןוניהונ משותפים.
המערך הזהיהיהמוזןבנתוניםעדכניים,זמינים ושוטפים.
תשתית תקבב אחודה וכללארצית -שתופעלבשליטה
מרכזית שלאגף התקשוב במטה הכללי -תשרת אתכל
הזרועות ,תיתן מענה לכלצורכי התקשוב (טלפוניה,
מולטימדיה,יישומי מחשב) ולכל השימושים ומערכות
מבצעיות ,תומכותלחימה וניהוליות).
התשתית הזאת תאפשר את המעבר משיתוף פעולה
בין-זרועי לכוח משולב רב-זרועי תוך צמצום העיסוק
בקישוריות והתבססות עלטכנולוגיות מדף .כך תאפשר
התשתית לממש אתהאחריות ואת הסמכות שלכלזרוע.

י

לצרכים המבצעיים שלהן .אלה יוקמו ויופעלו באחריות
שלכלזרוע ובשליטתה.
ג.חירורתשיעיותנייחותלדרג הנפרם
רשת צה"ל תושתת עלסריג ק(InternetProtocol) 1
גפם רחב בתקשורתהנייחתוהניידת ובממשקיםביניתן.
התשתית תאפשר את העברתכלהמידעהקיים במצרר
הנייח -בשמע,בחוזי ובנתונים -גם אל הדרג הנפרס,
לרבות הכוחות שבתנועה .התשתית הרציפה תאפשר
שינוע תוצרי איסוף לכל נקודה ברשת ,הפצתחוזיחי
בזמן אמת,קיום ועידתחוזי על-פי צורך ובכמה מוקדים
בו-בזמן .רשתכזאת תאפשרקישוריותושילדיותמבצעיות
וניהוליות מלאות הנותנות מענה לצורך המבצעי בכל
מתאר נדרש ובכלדרגרלוונטי לכוחות היבשה ,האוויר
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ההגנה על המערכות תכלול את המרכיבים הבאים:
* הצפנה ,הסתרהומידור שלמידע.למניעתפגיעות
בסודיות ,באמינות ובשלמות המידע.
* תהלין אימות שלמידעאו שלבורם הדורש לגשת/
להפעיהלהשתמש ברכיב ברשת ובמערכת.
* בישה למערכות,גישהלמידעבמערכותוביצועפעולות
בהן יורשו רק בהתאם לנדרש .מנגנוני ההרשאה
יאפשרולנורמים שעברותהודןזיהוי ךלצע אתהפעולות
המורשות להם ,ימנעו ביצוע פעולות לא מורשות
ויאפשרו לנטר ,לבקר ולחסום חריגה ממדיניות
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ההרשאות.

*

בממשקיםשבין מערכותישולבו אמצעיניטור ובקרה
ואכיפה להפחתת התלותבין המערכות ולהקטנת

פוטנציאל הנזק.
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