למהצריך אתהמושג
"שילוביות"ל

בניגודלבישה האמריקנית המקובלת שלשילוביותמציע המאמרהזהבישה חדשה הרואהבשילוביות
מפגשתפיסתילפיתוחידע.השילוביות משקפת רמה חדשה שלמצוינותארבוניתצבאית .לא  Tlbרק
מצוינות שליעילות,ואף לא  TIUרקמצוינות שלאסקטיביות

ד"רצבילניר
כאילוהוא נמצאבאירועעצמו.כוחות הקרקעיכוליםלדבר
המושג"שילוביות" פרץ למרכז התודעה הצה"לית בהקשר
ישירותעםהטייסיםולמסורלהם אתמיקומםהמדויקהודות
שלהדיונים על תפיסת ההפעלה החדשה שמגבש הצבא,
למכשיר ה GPS'-וכן הם יכולים לדווח לטייסים את
ושבו ניכרת השפעה עמוקה של התפיסה האמריקנית.
הקואורדינטות של עמדותהאויב לאחר שמדדו את הטווח
המאמר הזה בא לבחוןבחינהביקורתית אתמשמעויותיו
אליהןבאמצעותמדטווחלייזר.זאתבמקוםהתהליךשהיה
של המושג הזה ואת התאמתו להקשר הישראלי .הנחת
נהוגבעבר,ושבוהיוצריכיםלהעביר אתדרישת האש)Call
המוצא של הגישה שאנימייצג היא שיש הצדקה להחדיר
 (for Fireדרך כמה רמות פיקוד בצבא
שימוש במושג חדש ,רק אם המושג
הזהנותן תוספת ערך שלאניתןהיה שירוביותהיאמושג שבאכבטא היבשה ומשם דרך כמה רמות פיקוד
להשיגה ללא המושג החדש :תפיסה אתינולותהקישור החדשות בחיל האוויר  -עד שהבקשה הייתה
מגיעהבסופו שלדברלטייסעצמו.
חדשה שתיצור מציאות חדשה או
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שמאפשרות
הטכנולוגיה היא שמאפשרת את
שתאפשרלהסביר אתהדבריםבצורה
השילוביות החדשה ,וזו מאפשרת
חדשה .השאלה היא האם בהקשר
להגביר אתהיעילות התפעולית בצורה שלא התאפשרה
הישראליעומדהמושגשילוביות במבחןהזה,או שהואעוד
בעבר .הצבאותתמידשאפולהשיגשילוביותרשתיתכזאת
מילה אופנתית מיובאת חדשה לתיאורבעיות ותהליכים
קיימים?
והם התקדמו בהדרגה לקראתה .ההתקדמות הזאתהייתה
תחילהבתוךהזרועותעצמן,וכיוםהיאגםבין-זרועית.
התסיסה האמריקנית שלמושגהשילוביות
ניתן לקבוע שמדובר במהפכה ,אךניתן גם לראות בכך
המשךשלשאיפהנושנהשמגיעה עתהלהבשלה,ואיןהשלב
בחינת השימושים שעושים האמריקנים במושגשילוביות
הנוכחי בה אלא עודעליית מדרגה במגמה שהיא ארוכת
(055ח1ח)[01י מעלהשלמילה הזאתיש ארבעהמובנים:
שנים.

שילוביותברשתיותטכנולוגית

שילוביותהיאמושג שבא לבטא אתיכולותהקישורהחדשות
שמאפשרות טכנולוגיות המידע.
ההתקדמותהמרשימהבטכנולוגיות
האלה מאפשרת כבר כיום -
ותאפשר ביתר שאת בשנים
הקרובות  -לקשר,לייצג ולנתח

מידע ולהעבירוביןמרכזי שליטה
רחוקים מעברליםוביניהםובין

הכוחות בשטח ברשת תקשורת
ומידע משולבת אחת שבה נולם
יכוליםלהיות מקושרים עם כולם.
המפקד במפקדה המרוחקת אלפי
קילומטרים מההתרחשותהטקטית
יכול לצפות בווידאו בהתרחשות

השילוביותנמושגאופרפיבי

המילוןהאמריקנילמונחיםצבאייםמגדיר אתהשילוביות
כ"פריסהשלכוחותמשתיזרועותלפחותלפעולה מתואמת
משותפות"2.

להשגת מטרות
המושג מבצע משולב )1 Operationח )701משמעותו
שלמפקדהעליוןשלהמערכהניתנת הסמכותלשלוטעלכל
הכוחות מכלזרועות הצבא המוכפפים לו ולתמהל אותם
(ליצור -Operabilityן10ח)1על מנתלהשיגביעילותהמרבית
את האפקטיםהמערכתיים.
השילוביות בהקשר הזה נתפסת כגמישות פיקודית
המוקנית למפקד המערכהכדי שיוכל להשיג אפקטיביות
מרביתבפעולתובאמצעותהיכולתליצור אתהצירוףהבין-
זרועי המתאים ביותר של הכוחות בהתאם לנסיבות
המערכתיות.

השילוביותכתכליתבבניין הכוח
השילוביות משמשת גםלציוןהשינויים המתבצעיםבבניין

הכוחהצבאיהאמריקניעל מנתלהתאימולעידן המלחמות
החדשות ,שהוא שונהלגמרי מתקופת המלחמות הגדולות
והמלחמה הקרה .בעבר נתפסה המלחמה כהפעלת כוחות
גדוליםבעליעוצמות הרסעצומותעלפני שטחיםנרחבים
נגד כוחותסימטריים (הפועליםעקרונית באותהלוגיקה).
היתירות (),(Redundancyבעיקרבעוצמת האש שלהכוחות,
נתפסהכעיקרוןהרתעתי חשובכדילמנוע התקפת פתע של
המעצמההיריבה.לעומת זאת,בעולם המלחמה החדשאין
אויב מזוהה אחד,ואין צורת מלחמה מזוהה אחת ,ולכן
תידרשבוהתערבותםוהפעלתם-בצורהעצמאיתושילובית
ככל הניתן  -של כוחות קטנים יותר,זריזים יותר ורב
תכליתייםיותר,שיוכלולהישלחבמהירותלכלמקוםבעולם.
בעולם החדש לא היתירות היא שתכריע אלא הגמישות
והזריזות().(Agility

המעבר מתקופת המלחמה הקרה והמלחמות הגדולות,
שבהןהיהאויבמזוהה,וצורת המלחמההייתהמזוהה,לעולם
המלחמה החדש,שבולאניתןלהניחאויבמזוהה אחדוצורת
מלחמהמזוהה אחת,שינה אתהתפיסההעקרונית שלבניין
הכוח  -מבעיה של אופטימיזציה מול תסריטיייחוס,
המגדירים מראש אתהאיומים ואת המענים,לתפיסה של
בנייןכוח ,המאפשרתיצירתצירופיםשונים שלכוחותעל
מנת לתת תשובה אופטימלית למגוון רחב של תרחישים
שאינםידועים בעתבניין הכוח.

הביטויהמעשיהמיידי שלהשינויים האלההיה הגדלת
מספרהחטיבות הלוחמות בצבאהאמריקני מ 33-ל48-בלי

להגדיל את מספרהדיוויזיות מעבר למספרןהנוכחיכיום
(סו)ובלילהוסיףלצבא מספרמשמעותי שלחיילים.מדובר
אפוא בהפיכת החטיבות לקלות יותר .החטיבות האלה
מכונות 115 of Actionתט והן כוללות את כל המרכיבים
המאפשריםלהןלהפוךל"חבילות"כוחעצמאיותהפועלות
במגוון שלצירופיםמערכתיים בהתאם להקשר.החטיבות
האלה הופכות כלדיוויזיה לכוח משימה עצמאי ,שיכול
להישלחלביצועמשימותמגוונות ומשתנות מעברלים'.

השילוביותכייעוד של המטותהמשולבים

המושגשילוביותנועד לתת מענהארגוני למבנה ולמסורת
של הכוחות המזוינים האמריקניים ,המורכבים מארבע
זרועות:חילהאוויר,צבאהיבשה,הציוהמרינס .ראשהמטות
המשולביםהוארק מתאםביןהזרועות,אךלא מפקדעליהן.
לארבעהזרועותיש מסורת ארוכה של התנהלות נפרדת-

תפיסתית,תקציביתותפעולית.

השילוביות בהקשרהזההיא מושג הבאלהסדיר מחדש
את מבנההעל של המטותהמשולבים .המטרההיא לצמצם
את הסקטוריאליות הזרועית ,שנשענה על הצדקת הצורך
ביתירות ביכולות של הזרועות  -גישה שנתפסהכחיונית
בעידן המלחמה הקרה,אךאינהנראיתעודמוצדקתבעולם
המלחמות החדשות ובעיקר נוכח הדרישה הגוברת
להתייעלותו של הצבא .השילוביות במובן הזה מכוונת
בעיקרהלמניעתכפילויותדוגמתזושלחילהאווירישמטוס
משלו,הצי מפתח מטוסלצרכיו,וכךעושהגם צבאהיבשה,
שמפתח מטוס משלולסיוע לכוחות הקרקע .מההיבט הזה
נתפסתהשילוביותגםכדרךשתביאלחיסכוןכספימשמעותי

בתקציביהביטחון-חיסכוןשנדרשנוכחהלחציםההולכים
וגדלים לקצץבתקציבי הכוחותהמזוינים.
השילוביותברמתהמטותהמאוחדיםנועדהגםלהתאים
את הפנטגון לאותה גמישות בין-זרועית שכבר הולכת
ומושגת ברמה הטקטיתוהאופרטיבית .שרההגנה רמספלד
אינומניחבעניין הזה לפנטגון (המקביל למטכ"ל אצלנו)
וחוזרכלהזמןעל המנטרה שלוף"אנחנו(בפנטגון)צריכים
להיותזריזים ,גמישים וסתגלנים כמו הכוחות שאנחנו
שולחים למערכה".

הוויכוח בצה"ל בצה"לעלהשילוביות
בצה"למוגדרתהשילוביותבאופן הבא:

כינוי ללחימה שמבוצעתעל-ידי כוח אשר הורכב
מיסודותמוצקים אומסופחיםמשנימערכיםזרועיים או
יותרוהפועליםתחתפיקודושלמפקדאחד.יכולתההכרעה
המהירה תושגמהדדיות הפעולה,שעניינהמיזוגוהיתוך
היכולותהזרועיותבדומיננטיותמשתנהתוךמימושהפעולה
הרבממדיתוביצועסימולטני של המערכהבעומקובחזית
במקביל.
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זוהי הגדרה שאינה שונה בתפיסתה מההגדרה
האמריקנית,אףשהיאמנוסחתבצורה מסורבלתיותר.יבוא
המושג שילוביות לצה"ל עורר ויכוח בנוגע להתאמתו
ולנחיצותו במציאות הישראלית .בהמשך המאמר מובאים
עיקריהטיעוניםהמערעריםעלהצורךלייבאולהעתיק את
המושג שילוביות ,על כל ארבעת המובנים/הממדים של
המושג הזה ,ומוצגת משמעות אחרת

בכך כל חדש ,ולתיאור הפונקציה הזאת כבריש מושגים
מקובלים,דוגמתצוותכוחות,המייצגים אותה לארע.
צה"להוכיחיכולותשלשיתופיותבין-זרועיתושלסגירת
מעגליםטקטייםואופרטיבייםביןחילהאוויר,אמ"ן,השב"כ
והאוגדה המרחבית להשמדת מטרות נקודתיות  -הסיכול
הממוקד  -ללא קשר עם יבוא המושג שילוביות .המושג
שצה"ל משתמשבולתהליכים האלה הוא סגירתמעגלים,
והוא משרתהיטב אתהצורךהזה.

שילוביותכמושג שלבניין הכוח

להבדיל מהאמריקנים ,שאצלם הבעיה היא הצורך
להקנותגמישות בהפעלתצירופיםשונים שלהכוח המוטל
לזירות שונות ורחוקות ,צה"ל פיתח את הגמישות שלו
באמצעות הסבתיחידותקיימותאובנייהמהירהשליחידות
חדשות וקטנות המתמחותבצרכיםהשונים והמשתנים של
העימות המוגבל.היחידות המוסבות או החדשות נוטשות
התמחויותומבניםהמבוססיםעלההבחנותהישנותשחדלו
להיותרלוונטיות ,ואשרקיימותעדיין רק ברמת החטיבות
(דוגמתחי"ר,צנחנים,שריון),ורוכשותבמהירותמיומנויות
חדשות המתאימות למציאות החדשה .האםהגישה הזאת
אינה יותר רלוונטית למציאות הישראלית מהגישה
האמריקנית שלהשילוביותבבניין הכוח?

השילוביות כמושג מטכ"ל~
האםאנחנוצריכיםלחקות אתהצבאהאמריקני,שבשלסדרי

הגודל שלו ,מרחבי הפריסה שלו
עבורו6.
והמסורת הנפרדת של הזרועות שלו
האםאנחנוצריכים לחקות את הגיעלמסקנהשיש הצדקהלהקיםרמה
מעל לזרועות,שמייצגת את האחדות
השילוביותכרשתיות
הצבאהאמריקני ,שבשלסדרי
התפיסתית? האם במציאות של צה"ל
טכנולוגית
הגודלשלו,מרחבי הפריטה
יש הצדקה להקים עוד רמה מעל כל
צה"למצויכברבעיצומן של השקעות
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גדולות שנועדו להפוך אותו לצבא
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דיגיטלי באמצעות רישות כל רמות
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גםישלהטילספקבהערכה שהקמת
הפיקוד(רשתיותאנכית)וכלהזרועות
שמייצבת אתהאחדות
רמה כזאתתביא לחיסכון.סביריותר
והפיקודים (רשתיות אופקית) ברשת
להניח שהיא תגדיל את ההוצאות
התפיסתית?
אחת .הואעובר אתהתהליךהזהבלי
במקום להקטין אותן ,שנן הבזבוז
שהואנזקקלמושג החדש-שילוביות.
הנובעמהיתירותהבין-זרועית מעולם
במידה רבה ניתן להבין ולתאר את
לא היה בצה"ל בעיה קרדינלית כמו בצבא ארה"ב .את
התהליך הזה באמצעות המושג קישוריות ולטעוןכי מה
היתירותהבין-זרועיתהקיימת בצה"לניתן לצמצםבדרכים
שאגף התקשו"ב מבצע הוא לקשר אתכולם עםכולם.
זולותיותר.

השילוביותכמושגאופרטיבי
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השילוביות כמושג אופרטיבי נוצרה ומתאימה לאימפריה
שצריכהליצור כוחות משלוח משולביםלביצוע מבצעים
משולביםמעברלים.ישראלאינהאימפריה,והיאלאצריכה
להעניק למפקד ברמה האופרטיבית (האופרטור) את
הסמכויות ואת המעמד שלמי שאמור לפקד על כוחות
משלוחמשולביםלביצועמבצעיםמשולבים מעברלים.
אם הכוונההיאלשילוביות במשמעות צנועהיותר של
"הפעלתיתרונוהיחסי של גורם מסוים לטובת גורם אחר
כאילוהיה חלק ממנו  -אד-הוק או מתוכנן"- 7הרישאין

אז לשם מהצריך את המושגשילוביותל
כאמור,יש הצדקה להחדיר את השימוש במושג חדש,

רק אם הואנותן תוספתערךתפיסתית שלאניתןלהשיגה
ללאהמושגהחדש.נוכחהביקורתעליבואהמושגשילוביות
במשמעותוהאמריקניתישמקוםלשאול אםישלכךהצדקה,
ומהי אותה תוספתערך .האם המושגשילוביותאינו הרבה
יותר מאשרעוד מילה אופנתית חדשה שיובאה לתיאור
בעיותמזוהותותהליכיםקיימים? אם אלה הםפניהדברים,
אז לשם מהצריך את המושגשילוביות?

השילוביותכמייצגת רמה חדשה של חשיבה

בשונה מארבעת המובנים שנתנו האמריקנים למושג
שילוביות,אנימציעלראות את מהותובעיקרכצורה חדשה
שלחשיבהנדרשת-כפישרמזעלכךאדמירלגמן )(Gehman

האמריקני:
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וכפי שאראה בהמשך :תפיסה כזאת  -שלשילוביות
כחשיבה  -תאפשר לבחון בצורה חדשה את כל הממדים
האחרים שלהשילוביות,תיתן להם תוספתערך שלאניתן
היהלהשיגהללאהמושג החדשבמובנוכצורתחשיבהותציג
רמה חדשה שלשאיפהלמצוינותצבאית.
בהתפתחותהחשיבההמערכתיתהצבאית'ניתןלהבחין

בשלוש רמות של התפתחות :הרמה הראשונה עוסקת
בתיאום (חשיבה מערכתית מתאמת) ,ומטרתה להשיג
מצוינות בתחוםהיעילות .הרמה השנייה עוסקת בשיתוף
(חשיבהמערכתית משתפת) ,ומטרתההיאלהשיגמצוינות
בתחום האפקטיביות הארגונית .השילוביות מייצגת את
הרמההשלישית והגבוההביותר של החשיבה המערכתית,
שמטרתה להשיג רמה חדשה של מצוינות צבאית -
הרלוונטיות.

חשיבה מערכתית מתאמת

החשינה המערכתית המתאמת קשורה לרעיון שאת
המצוינות הארגונית משיגים באמצעות יעילות .המושג
יעילות מבטא מדד של תפוקה ממשית ביחס לתפוקה
ממוצעת אורצויה.ביריטנקים ,למשל,משווים אתשיעור
הפגיעות של התותחןלשיעורהפגיעות שלתותחניטנקים
אחריםוכן לרמת ההישג הנדרשת.היעילות המערכתית
מושגת באמצעות סטנדרטיזציה של תהליכים ,התמחות
פונקציונליתבכל אחד מהםותיאוםמערכתיביןהפונקציות
התפקודיות.
חשיבהמערכתית מתאמתעוסקתבתיאוםהפעולותשל

כמהגופיםעלמנתלהשיג אתהיעילותהמערכתית.בדוגמה
שלנו מדובר בחלוקה מתאמת של מטרותבין תותחני
ועל אותה
הטנקיםכדילמנוע מצב שבו כמה תותחניםייר
המטרה,בעודשייוותרו מטרות שכלל לאיועסקו.
חשיבה מערכתית מתאמת מתקיימת בצבאות בכל
הרמות.מדובר ,למשל,בתיאוםבין כוח מרתק לכוח הולם,
בתיאוםשלזמן,שלמקום,שלעוצמהוכו'.כלפעולהצבאית
 גם טקטית -חייבתלהיות פעולה מערכתית מתואמת.ככל שמדוברבמערכותגדולותיותר עם מספררביותרשל
גורמים ,כך קשה יותר לבצע את התיאום בצורה
אינטואיטיבית,ויש להיעזר בשיטות שונות כדי לבצע
תהליכים שלחשיבה מערכתית מתאמת.
החשיבה המערכתית המתאמת דורשת מהמשתתפים
זיקה נמוכהלמישור התודעה המערכתית המשותפת ורמה
נמוכה של הבנה מערכתית.לצורכי תיאוםצריך רקלהכיר
אתעקרונותהתיאום.

חשיבה מערכתית משתסת

ההנחה שהמצוינות המערכתית מושגת באמצעותיעילות

קשורה להנחות נוספות הנוגעות לחשיבותן שלהיציבות,
של השליטה ,של הבקרההליניארית ושל החלוקה הברורה
והקבועה שלסמכויותושלאחריותביןגורמיםשפונקציית
הפעולה שלהםהיאקבועהוידועה,שישלהפעילםמולאויב
מוגדר מראש,ידוע וקבוע לאורך זמן .ולעומתה החשיבה
המערכתית המשתפת קשורה בהתפתחות ההכרה שלכל
מערכתישמאפייניםייחודיים.לקראתכלמערכהישלזהות
תחילה אתההיגיוןשלהמערכתהיריבה ואתנקודותהכובד
שלה ולפעול נגדם באמצעותשילוב אופטימליוסימולטני
של הכוחות .האפקטיביות המערכתית מושגת באמצעות
היכולת ליצור את הצירוף המערכתי המתאים להקשר
ולהפעילו בצורה סימולטנית כדי למוטט את ההיגיון
המערכתי של המערכתהיריבה.
החשיבה המערכתית המשתפת דורשת מהמשתתפים

מטפורת הפרח לשילוביות

זיקהתודעתיתאיכותיתגבוההיותרמזו שדורשתהחשיבה
המערכתית המתאמת .אםלצורכיהתיאוםדיבכךשמכירים
את עקרונות התיאום,הרי שלצורכי השיתוףצריך תחילה
לייצר אתהרעיוןהמערכתי שלהפעולה המשותפת בהקשר
של המערכה הספציפית .השיתוף החשיבתי הוא בביצוע
ולעיתיםגםבעיצובו שלהרעיוןהמערכתי הזה.
חשיבהמערכתית משתפתתשיגאפקטיביותמערכתית

שמעברלזוהמושגתבאמצעותהצורותהשונותשלהיעילות

דוגמת העסקה מתואמת של המטרות.
עם זאת התפיסה המערכתית המשתפתאינה מבטלת
אתהצורךבתפיסה מערכתית מתאמת.היא קומהמעליה,
השואפת להשיג הן את היעילות והן את האפקטיביות

המערכתית.

החשיבה המערכתיתהשילובית

א,
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החשיבה המערכתיתהשילובית קשורה בהכרה שהצבאות
מתמודדיםעתהעםמציאותסבוכה,שמתרחשיםבהשינויים
בסיסייםמהירים,המחייביםלארק אתהיעילותהתפקודית
ולארק אתהאפקטיביותהמערכתית,אלאגם אתההשתנות
המתמדת שלהארגוןהצבאי עצמועל מנת שלא לאבד את
הרלוונטיות שלו נוכח השינויים הבסיסים המהירים
המתרחשיםבסביבתהפעולה שלו.
במציאות החדשה שבה פועלים הצבאותיכול הארגון
הצבאילהיותמאודיעיל,ואףמאודאפקטיבי,ובכלזאתלא
להיותרלוונטי.על מנתלהיותרלוונטיהארגוןהצבאיצריך

להיות טרנספורמטיבי ועל מנת להיות כזהעליו להיות
תחילה בעליכולת לסגל לעצמו את ההתארגנות לחשיבה
השילובית.
ההתארגנות לחשיבה השילובית מסמנת את הצורך
להוסיףלארגוןהצבאי אתהיכולת להשתנות מתמדת ולא
עודלהתמודדעםבעייתהשינויבגישההישנה שלרפורמות
ארגוניותגדולות,המתרחשות אחתלכמהשניםאועשורים.
מדובר אפוא במעברמשינוייםגדוליםודרמטייםלתהליך
של השתנותעל-ידישינויים "קטנים" אך מתמידים -
השתנות מתנודת.

המושג"התארגונתלחשיבההשילובית"מוצעכתפיסה
ארגונית חדשה המתפתחת נוכחאי-היכולת של התפיסה
הארגונית ההיררכית להתמודד עם העלייה בסיבוכיות
ובמהירות הגוברת של ההשתנות בסביבה הארגונית.
מטפורתהפרח מאפשרתלדמיין אתההתארגנותהשילובית.
המטפורה של הפרח (ראו תרשים) באה להחליף את
המטפורותהארגוניות המסורתיות שלהפירמידה ושלעץ

המבנה .הפרח הוא צורת התארגנות שבהעלי הכותרת
מייצגים אתהיישויות השונות המשתתפותבתהליךייצור
הידע .במטפורה הזאת מבטא מרכז הפרח את המקום
המשותףשלפיתוחהידע.ישלשיםלבלכךשהידע מתפתח
בתחוםה"בין"המכונה -Man CognitiveZoneסח4)2(Theיא)
עלמנתלבטא אתהרעיוןשלהיותו שלהמרחבהזהבבחינת
ריקתפיסתישביןהיישויות השונות שלהארגון.
המרחב התפיסתי המכונה  NMCZהוא האזורשאינו

מזוההעל-ידי המערכת בגלל היותו מחוץ לטוות/אופק
הכיסוי התפיסתי של כל אחתמהיישויות הארגוניות או
הצירופיות המתאמת או המשתפת שביניהן .החשיבה
המערכתיתהשילובית מכוונת להרחבתו של אותוה"בין",
להאירעליו,להביןאותוולפתח אתהידע החדשמתונועל-
ידי מפגשבין-דיסציפלינרישיכולותלהביאעימןהיישויות
השונותלפיתוחהבנותמערכתיות חדשות שלהארגוןלגבי
עצמוביחסלסביבתו המשתנה.
עלי הכותרתמייצגים ,כאמור ,אתהיישויות הצבאיות
השונות(חילהאוויר,חילהמודיעין,חילהים ,צבאהיבשה,
כוחותמיוחדיםוכו') המשולבותבתהליךיצירתהידעמתוך
השונות הדיסציפלינרית וההתנסותית השונה אך גם
המשלימהשלהן.
מרכזהפרח מאפשריצירתידעשמעברל"תחוםהכיסוי"
שלהיישויות המשתתפות בו ,ובמקביל מתרחש באופן
מתמיד תהליך של בחינת הידע שמפותח במרכז הפרח
(תחום )8על-ידיעלי הכותרתהבוחנים את תקפותוביחס
לידע ההתנסותי שלהם מתוך תחומם והגיונם (אזור ם

כיצד משסיעה החשיבה המערכתית
השילוביתעלהארגון המשולב?

יישומה של השילוביות החשיבתית בכל אחד מממדי
השילוביות המסורתיים  -הטכנולוגי ,האופרטיבי,בניין
הכוח ,צמרת הארגון  -מוסיףהיגיון חדש לכל הממדים
האלה.

מונעת את סכנתהטכנוסיליה
בטכנולוגיית התקשורת כשלעצמהישסכנה שלטכנופיליה
 -האמונה שהטכנולוגיה תוכל לבטל את החיכוך שלאי-

הוודאות ואת בעיות ההבנה של ההקשרים המשתנים
במהירותבכלהרמות.מדוברבאמונהשסוף-סוףהגענולמצב
שבוניתן לבטל את ערפל המלחמה ,שכן אמצעי איסוף
המידע יאפשרו לדעת כמעט הכול ,אמצעי הראייה
המשוכלליםוהווידאויאפשרו לראות כמעטהכול,ואמצעי
האיכון ,ההרכשה והחמ"םיאפשרולפגועולחסלכל מטרה.
אכן ,הטכנולוגיה החדשה יכולה לצמצם בצורה
משמעותית אתאי-הידיעההמצביתשלמינמצאאיפה,מתי
בתרשים).
באיזו עוצמה וכו' ,אםכי גם אותההיא לעולם לא תוכל
לבטלכליל.היאיכולה להשיג שיאים חדשים שליעילות
תחומיחפיפהמסוימיםקיימיםתמידביןעלי הכותרת
טקטית ואופרטיבית ,אךאין לטעות
לבין עצמם ,כאשרכל אחד מהםבוחן
בה :היא אינה מצמצמת בצורה
(תאחזוורםזהגמבנתקרושדיתם)מ.בטווגישתוהחהפשיופנהה עקרון מפתח שלהחשיבה
משמעותית את בעיית אי-ההבנה
תחומי
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האלה הםדינמיים ומשתנים בהתאם
הבסיסיתבנוגעלמשמעויותהשינויים
להשתנות ההקשר.
השילוביתהואשמירהעלזהותן המתרחשיםבסביבתהפעולההצבאית,
היכולתלקיים במקביל שיחבין התפיסתיתהפרופסיונלית
והיאאינהיכולהלענותעל השאלה אם
מפה מרכזית  -מפת מרכז הפרח
המודלים התפיסתיים שאנומפעילים
הנפערת שלהיישויות
על מנת להבין ולפעול באותם
המייצגת את התפיסה המשולבת -
לביןחומרים המאתגרים אותה מכמה
ההקשרים המשתנים במהירות הם
הגיונותשונים במקביל(אזורי  8של מפותעלי הכותרת)
עדייןרלוונטיים.
מגדילה אתהסיכוי לחוש בפערהרלוונטיות של התפיסה
ההתפתחויותהמרשימותבתחומי התקשורת,השליטה
והבקרה ,המאפשרותלהגיעליעילותכהרבהבהפעלתהכוח
ביחסלמציאותהמשתנה ומאפשרתפיתוחידע חדשרלוונטי
למציאות המשתנה.
על-פיהרעיון המערכתי,אינן מסייעות להבחין שהמודל
עקרון מפתח של החשיבההשילובית ושל ההתארגנות
התפיסתיעצמואינו תקףעוד .התקשו"בבגישתוהנוכחית
השילוביתהואשמירהעלזהותןהתפיסתיתהפרופסיונלית
מקטין את הסתברותן של הפתעות מצביות ,אך לא את
הסתברותן של הפתעותבסיסיות10.
הנפרדתשלהיישויות.זונחוצהעלמנתשבשילובהכניגודיות
משלימהניתןיהיהליצור מהות חשיבתית חדשה (המהות
החשיבה המערכתיתהשילובית מעמידהבפני מערכות
המשולבת).יחדעםזאת ,המהות המשולבת החדשהגורמת
התקשו"ב אתגרחדש:כיצדלהפוךלא רק אתהמידעלשקוף
להשתנות מקבילה של כל אחתמהיישויות ,ובכך מתרחש
ולנגיש ,אלא גםכיצד להפוך אתתהליכיגיבוש התפיסות
תהליךשלטרנספורמציהארגונית מתמדת.
לשקופיםולנגישים,כיצד לקשרביניהם ולתמוךבתהליכי
השילוביות המגולמת במטפורת הפרח היא יישות
השילוביותהחשיבתיתהאנכיתוהאופקית.יי
תהליכיתחדשהשלמפגשיתפיסותופיתוחתפיסותחדשות
את הטכנולוגיה ,שכוונה עד כה להשגת היעילות
פנים-ארגוניותובין-ארגוניות,שהתרבותהארגוניתהצבאית
והאפקטיביות,צריךוניתןלהפעילעל מנתלסייעלתהליכי
החדשה צריכה לאפשר ולעודד את התרחשותן.יישומה
החשיבה הנדרשים להתמודדות עםבעייתהרלוונטיות.
מתבסס על מערך של תהליכים ,של מתודות ושל כלים
תומכיםועלמערך הכשרהלחשיבהשילובית.
מונעתאוסרציונליזציה שלהאסטרטגיה
תהליכים כאלה נדרשים נוסף עלהתהליכיםהקיימים
נאשר מעמידים את האפקטיביות המערכתית כרמת
שלידע המתפתח בכל אחד מהזרועות,החילותוהיחידות
החשיבההארגוניתהעליונהבמקום אתהפרשנות המתמדת
לשםשיפור מתמיד שליעילות תפקודם(ידע מתאם) .הם
שלסביבתהפעולהשלהצבאואתעיצובהשתנותובהתאמה,
אף מעבר ומעללידע המשתף שנדרש לשםגיבושרעיון
היאעלולהלהכפיף את החשיבה האסטרטגיתלהגיונה.
מערכתי משותף(הרעיוןהאופרטיבילמערכה).
בעוד שהחשיבה המערכתית המשתפת מכוונתלהשיג
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אפקטיביותאופרטיבית,הריהחשיבההמערכתיתהשילובית
החשיבה המערכתית השילובית מאפשרת לצלוח את
היאמקיפהיותרבמטרותיהובהשלכותיהומתייחסתלצורך
המעבר הזה ולפתח תחום של"בין" חדש-ביןבניין הכוח
החדש שלהארגוןהצבאילהשתנות מתמדת.השלכותיההן
לבין הפעלתהכוח.זהו תחוםשניתןלכנותו"הבנייתהכוח"
עלכלממדיהארגוןועלתרבות המערכתשלו,והיאמכוונת
הממבטאיכולת לק"ממעגליםמהרים
כדילחוללבוטרנספורמציה.לי
השילוביות האסטרטגית צריכה השילוביותהאטטרטניתצריכה של למידה ושל הסתגלות תפיסתית,
לעסוקבשינוייםהמתחולליםבמגמות לעמוקבשינוייםהמתחוללים מבנית ותפעולית שאינה מכירה
הבסיסיות של סביבת הפעולה של במגמותהבסיסיות שלסביבת בהבחנה שביןבניין הכוח להפעלת
הארגוןהצבאי.
הפעולה שלהארגוןהצבאי -הכוח ,אלא משלבת את שניהםלכדי
השתנותרב-ממדיתכתכונהמובניתשל
מדובר בשינויים במובן הרחב
שלהם  -כולל הממדים החברתיים ,כוללהממדיםהחברתיים,
המערכת.זותיצורמעגליםמהיריםשל
הכלכליים,הטכנולוגיים,
השתנות שיפעלו על מנת לסגור את
הכלכליים ,הטכנולוגיים ,הפוליטיים
הפערהקייםביןהמעגליםהארוכיםשל
והתדמיתיים  -וכן בהשלכותיהם
הפוליטיע]והועדמירמים
הכוללות על צורכי ההשתנות של
בנייןהכוח,הנמשכיםשנים,וביןצורכי
ההשתנותהנמדדיםבחודשיםולעיתיםבשבועות.
תפיסת הארגון הצבאי את עצמו ביחס לסביבה החדשה
ולקטיגוריותהחדשותשעליולעצבולהתארגןלקראתןנוכח
חדשיםבקצבים שלאידענובעבר.

ההבנות האלה.

קיומה של יכולת לחשיבה מערכתיתשילובית צריכה
להתקייםבכלהרמות ,אךישחשיבותמיוחדתלכך שתפעל
כיישותתהליכית מתמדת ברמההמטכ"לית.

וכבניין הנוחלהבניית הכוח

קצב ההשתנות הנדרש עתהאינו מאפשר להסתפק בהנחה
שזותושגרקבתהליכיםהמסורתיים שלבנייןהכוח,שיפעלו
לבנייןולאימוןכוחותשיוכלולפעולבגמישותעל-ידייצירת
צירופיםשונים שלכוחות למערכותהשונות.

ץ~~ץ יינשי
:ננןךת
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 DnltWnתפק,ןםעלמזת
לקיים רמה גבוהה יותר של התמודדות רלוונטית עם
המציאותשמשתנהומעמידהאתגריםתפיסתייםותפעוליים

ו"

המטכ"ל המשולב

במטכ"ל הישראלי התפתחה במשך שנים ארוכות
סקטוריאליות אגפית וחילית .הגם שהיו לכך השפעות
חיוביותעל ההתמקצעותועל ההתפתחותהפרופסיונלית,
הרי במציאות הנוכחית בולטות חולשותיה של
הסקטוריאליות המטכ"לית  -חוסר היכולת שלה לתת
מעניםרלוונטייםובקצביםהנדרשים להתמודדותהכוללת

עם השינויים המהירים המתרחשים בסביבת הפעולה
הצבאית.
הדגםהאמריקני של המטות המשולבים נראה בהקשר
הזה כדגםשיוכל לתת תשובהלשינוי הנדרש  -דרג מעל
לזרועותשמייצג את האחדות התפיסתית .אולם אחדות
תפיסתית כזאת עלולה להתבררכמי שיצרה את המעבר
מסקטוריאליותאגפיתלאחדותשלטנית:הזרועהדומיננטית

בתוך המטה המשולבכופה אתהגיון-העלהאופרטיבי שלה
עלכלהיתרתוךכדי עמעוםהמושגיםשמייצגיםומעצבים
אתהמיוחדות שלהזרועות האחרות3.י
לתפיסתנו,הייעודשל המטההמשולבהנדרשבצה"להוא
להבין ,לעצב ולהנחות את ההתארגנות נוכחהשינויים
הבסיסיים המתרחשים בסביבה הכוללת של הצבא .זאת
מתוך ההכרה שאף לא אחת מהזרועות כשלעצמה אינה
מופקדתואינהיכולהלהיות מופקדתעלההבחנהבשינויים
הבסיסייםועלעיצוב ההקשרהאסטרטגיהחדש.זהותפקידו
של המטה המשולב ולא השגתה של אחדות-על שלמעין
חשיבה אופרטיבית גדולה .הרמטכ"ל אינו אופרטור
האופרטורים.הוא ראש המטותהמשולבים.
ההבחנההזאתהיאחשובהביותר,שכן אםהיאלאתובן,
המעבר מהמטכ"ל הסקטוריאלי שלהיום למטכ"ל המטות
המשולבים של המחר עלול להתברר כמה שיאפשר ביתר
שאת להפוך את הלוגיקה האופרטיבית לשלטנות
אופרטיבית-מטכ"לית-ביןשזוהיבשתית,כפישהייתהעד
כה,אוהאווירית,כפישישמישטועןשצריכהלהיות עתה.
השילוביותבמובןשלחשיבהמערכתיתמשלבתמזהירה
מפני פתרון כזה ומדגישה דווקא את הצורך בשמירה על
זהותםהתפיסתיתהנפרדת שלהאגפיםושלהחילותעלמנת
שבשילובםכניגודיותמשלימהניתןיהיהליצור את המהות
החשיבתית החדשה (המהות המשולבת).שילוביות כזאת
תיצורתודעה משותפתביןהיישויותבנוגעלמהותוהזמנית
תמיד של השלם האסטרטגי .השגתה ובעיקר החלפתה
בחדשה מותנות בכךשהיישויות המשתתפות בה שומרות
על זהותן העצמאית ותורמות לתודעה המשותפת מתוך
המתחהניגודי המתהווה דווקא משום שהן תופסות את
הבעיהמתוךנקודת המבטהייחודיתלהן.
עם זאת גם נקודת המבט הזאתהיאדינמית ומשתנה
בהשפעתהתפיסות המשותפות .מכאןיובןששילוביות של
המטותאינהמיזוגארגוני.יחדעם זאתשילוביותגםאינה
שימור שלהיישויות במצב קבוע .השילוביות החשיבתית
משנה גם את היישויות המשולבות .המהות המשולבת
הדינמיתתגרוםלהשתנותדינמיתמקבילהשלהאגפיםושל
החילות ,ובכך יתרחש תהליך של השתנות רב-ממדית
מתמדתגםבדרג המטכ"ל.

סיכום

השילוביות משקפתרמה חדשהשלמצוינותארגוניתצבאית.
לאעודרקמצוינות שליעילות,ואףלאעודרקמצוינות של
אפקטיביות .היעילות והאפקטיביות ממשיכות להיות
חשובות אףיותר מבעבר ,אך הן לא מספיקות .על מנת
להתמודד עם הסביבה הסבוכה ועםהשינוייםהבסיסיים
המהירים ,גם הארגון הבנוי על מצוינות שליעילות ושל
אפקטיביות עלול להתגלות כלא רלוונטי .השילוביות
מאפשרת אתהטרנספורמציה המתמדתשלהארגוןהצבאי
לצורך מתן מענהרלוונטילשינויים כאלההןבתוךהארגון
הצבאיעצמווהןביחסיםשבינולביןהארגוניםהלאומיים
האחריט  -השב"כ ,המוסד המשטרה ומשרד החוץ -
שבשילובםניתןליצור רמות חדשות שלביטחוןלאומי.

הערות

ד .מספר המאמרים שבהם מוזכר המושגשילוביות בצבא ובמערכת
הביטחון של ארה"ב הוא רב וממשיך לגדול בהתמדה.זהו אחד
המושגים הנמצאים במרכזו של הדיון על "המהפכהבעניינים
הצבאיים" ) the Military Affairsחן  .(The Revolutionמקורות
טוביםלעיוןבמובניםהשונים שלהשימושבמושגהשילוביות הם:
http://web.mit.edu/ssp
http://www.defenselink.mil
http://comw.org/nna/
http://www.ndu.edu/ctnsp/
http:///www.comw.org/pda/

מאמרים על מושג השילוביותניתן למצוא בכתבי העת הבאים:

1 ForceחןJournal of strategic Studies, Military Review, 70
Quarterly
411118](Terms, Second .2ן TheAmerican Dictionary Of
,.,1992ל edition, JCS, US DoD,
 Miklaszewaski, "War Boosted Rumsfeld's Mission", .3ו"71
MSNBC.com. March 12, 2004
.4

.5
.6

שם
מתוך מסמךפנימי בצה"ל
הסיכוםהזהנשעןעל מקורותשונים בכתבובעלפה.בחרתי שלא
להיכנס לפירוט השמות שלמביעי הדעות השונותבוויכוח הזה.
החשיבותצריכהלהינתןלרעיונותללא קשרלזהותםשלמישהעלו
אותם.

.7

מתוך מסמךפנימי בצה"ל.כדאי להעיר בהקשר הזהכי בעברית
המילים משלב ושילוביות הן בעלות שורש זהה .אולם באנגלית
המילה משלבהיא ,combiningואילושילוביותהיא 1]]78חן.70

1 Requirements, Exercises, .8חן. Gehman, 11. Roosevelt, "70א
Vital,6"1Tough 10 Do", BMD Monitor, January 8, 1999

 .9בשפה העבריתאין הבחנהבין "מערכתי" ל"אופרטיבי" .בעוד
שחשיבה מערכתיתחייבת להתכנס ),)10 convergeדהיינולהגיע
בסופו של דבר לפקודה אופרטיבית מסוימת ,הרי המחשבה
המערכתיתחייבתלהתבדר ),)10,divergeדהיינולהיפתחלעודועוד
נושאים ומושגים .חשיבה אופרטיבית היא אפוא רקיישום אחד
שלהחשיבההמערכתית.לזוהאחרונההשלכותרחבותיותר,למשל
בהיבטיםהארגוניים,החברתייםוכד' .אי-ההבחנהגורמתלעיתים
להעתקהשגויה של תובנותאופרטיביותלתחומיםמערכתיים.
 .10ראו:צבילניר,ההפתעההבסיסית-מחץעיןבמשבר,הוצאתהקיבוץ
המאוחד,תל-אביב1983 ,
וו.שילוביות חשיבתית נדרשת בכל הרמות .אולם ברמות הטקטיות
והאופרטיביות נעשית השילוביות כמזוט בצורה טבעית ,מאחר
שהבעיות הן מוחשיות ,ואת החשיבהעליהןניתןלקייםעל-ידי
בחינה ישירה של התופעות .לעומת זאת כשעולים לרמה
האסטרטגית,ההזדמנויותוהאיומיםאינםמתגליםבאופןישירעל-
ידי התבוננות במציאות,כפי שהיא מתקיימת בשטח אובצגי
המחשבים .הם מחייבים חשיבה ועיצוב באמצעות מושגים
מופשטים ,מהשיוצרמיידבעיית חשיבה מאיכות אחרת -בעיה
שמחייבתפיתוחמתודולוגיהוכליםייעודיים למטרה הזאת.
2ד .במושג  Transfonnationעשואישיםשוניםשימושיםשונים.אני
נוטה לקבל את ההגדרה של .RUSIראו:
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