השאיסהלוודאות
בשדה הקרבוהסכנה
הטמונה בה

התפתחות מערכות השו"ב בצה"לעלולהליצור בעתיד שתי בעיות קשות .הראשונה :מפקדי צה"ל
עלוליםלהסיק -בטעות-כי רמתהוודאותהבבוהההקיימתבעימותהמוגבלתהיהגםבעימותגולל.
השנייה :רמות הפיקוד הבבוהותיוכלו לעקוף אתדרבי הביניים בשרשרת הפיקוד .התוצאה עלולה

להיותניוון שלמפקדיצה"לי

שיטתהפיקודוהשליטה(פו"ש) שלצה"ל? מהשאלההשנייה
עולה שאלה נוספת :האםרצוי שלמפקדיהיה כל המידע

מקובל לחשוב שהתפתחות הטכנולוגיה הצבאית מקדימה
אתפיתוחהתפיסההקובעתאיזהשימושצבאיניתןלעשות
שהמערנותיכולות לספקלו?
בטכנולוגיה הזאת .דוגמאות לכךניתן לראות בפיגורן
הממושך של התפיסות לשימוש בכוח האש של מכונת
האם אי-הוודאות בקרב סוחתת?
הירייה,בניידותהטנק,במטוסכמפציץאסטרטגיועוד.חיזוי
מוטעה של השפעת הטכנולוגיה עלפניו של שדה הקרב התשובה לשאלה הזאתהיא מורכבת .ראשית,ישלזכורכי
ודאותאואי-ודאותאינןתיאוריםשלמצבפיזיקלי,המותנה
הנחילבעברכישלונותצורבים לצבאותרבים.
בכמותמידע ,אלא תיאורים של המצבהקוגניטיבי במוחו
צה"לקולטבשניםהאחרונותאמצעיםטכנולוגייםרבים
של האדם .המצב הזה מושפע אומנם
בתחומיהמודיעין והשליטה והבקרה
(שו"ב).השינויהמשמעותיביותר
באופןמהותימהמידעהקייםבידיהאדם,
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להתרחשביבשה,כאשרכוחותהיבשה הבעיה
אך אינו נגזר ממנו באופן ישיר .כך,
יפעלוכצבאיבשהדיגיטלי(צי"ד),שבו
להתעוררכתוצאה משימוש לדוגמה ,קיימים אנשים ,שלהם כשל
קוגניטיבי הקרוי "סגירות קוגניטיבית"
מידעעדכני עלהאויב ועל כוחותינו
במערכותהשו"בהיא
י נפתרה ) ,(Cognitive Closureהמתבטא בצורך
יהיה נגיש כבר לדרג הטקטי הזוטר .התפתחות התחושה
ג
מוקצן בוודאות,ושיכוללהופיע בהקשר
המאמר מתמקד בממד היבשתי ,שבו
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שלאישיות או בהקשר של מצב מסוים.
החיכוךהקלאוזביציגבוהיותר מאשר
בממדהאוויריוהימי .החיכוך הגבוה
דפוס הפעולה שלמי שסובלים מהכשל
הזהגורם להםליצורבמהירותתפיסהכדי לצאת ממצבשל
הזה נובע מאופיו של התווך היבשתי ומכמות הכוחות
המעורביםבלחימהביבשה.
אי-ודאות .אחרכךדוחףהכשלהזהלקיבעוןתפיסתיבמשן
המאמר עוסק בשתי שאלות
זמןארוןככלהניתן.נלעומתםישנםכאלההמסוגליםלפעול
תבתנאים שלאי-ודאות ואףנהניםמכך.
יסוד הקשורות להתפתחות בקלורניתדיי
איןספקשמרכיבאי-הוודאותהנובעמפערבמידעבנוגע
מערכותהמודיעיןוהשו"בבצה"ל-
למיקוםכוחותינו ולמיקום אמצעי הלחימה של האויב
שאלות שבחלקןעדיין נמצאות
יצטמצםכאשריפעלהמפקדבסביבהרוויהבאמצעימודיעין
בתהליכים של בחינה ושל גיבוש
ושו"ב .אך במקביל מתעצמיםמרכיבי אי-ודאות אחרים.
התפיסה .השאלה הראשונה היא:
לדוגמה,בלחימה בשטחרוויאוכלוסייה אזרחית  -מתאר
מה תהיה השפעת השימוש
המתמשך במערכות האלה על
ההולך ונעשהמרכזייותרויותר-קייםקושיאובייקטיבי
תפיסתו של צה"ל בנוגע לאי-
להפרידבין האויב לאזרח התמים .במקרה הזה  -בשונה
מלחימה מולאויב מוגדר וברור  -יכולתן של המערכות
הוודאות בשדה הקרב? השאלה
הטכנולוגיות האלהלהפיג אתאי-הוודאות של המפקדהיא
השנייה ,הנגזרת מהשאלה
מוגבלתביותר.בעיה אחרתהיא המאמצים שעושההאויב
הראשונה,היא :מהתהיה השפעת
השימוש במערכות המדוברות על
להפחתתערכושלהמידעהנאסףבמערכתומועברבאמצעי
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השו"ב.בעיהשונההיאעלייתאי-הוודאותהקשורהלאמצעי
הלחימה הטכנולוגיים .ככל שגוברת ה"אינפלציה" של
טכנולוגיותצבאיות,כךעולההסבירותלפגוש בשדה הקרב
אמצעי לחימה חדש שיפתיע את המפקד ויגביר בעצם

יידרש לפעול במציאות שבה המערכת לא תוכל לספקלו
אתהמידעשהורגללקבל-בין אם משוםשסביבתהלחימה
השתנתהובין אם משום שהמערכת קרסה .כשזה יקרה,
יתבררלוכי כשירותו לפעול בתנאי אי-ודאותהיא נמוכה

הופעתו אתאי-הוודאות.
נראה אם כן שגם בעתידיישאר הקרב "ממלכתאי-
הוודאות".מרכיבים מוכריםוותיקים ,דוגמת אי-הוודאות
בנוגע למיקום כוחותינו ולמיקום כוחות האויב אומנם
יצטמצמו ,אך במקומם תעלה חשיבותם שלמרכיביאי-
ודאותאחרים.

מאוד.

גורם שמעצים את התפתחות תחושת הוודאות ברמה
הטקטית הוא הוודאות הגבוהה,יחסית,הקיימת בלחימה
שבהמצויצה"לבשניםהאחרונות.השימושבאמצעיהחוזי
השונים,כגון מזל"טים במבצעים נקודתיים מספקמידע
כמעט מלא על האויב .רמת אי-הוודאות במבצעים האלה
היא נמוכה,יחסית ,הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע.
הסכנההיא שהמפקדיםיקישו מהעימות המוגבללעימות
הכוללויצפוכי רמת הוודאות בעימות מהסוגהשניתהיה
דומהלזוהמושגתבזההראשון.מפקדקרבי,שהתרגללפעול
לאורךהשניםלאורמודיעיןעדכנילפניהמבצעולקבלתמונת
מצב מלאה תוךכדי הלחימה,יכול לעבור משבר ,כאשר
יתבררלוכי הוא נדרש להילחם ללא כלמידע מקדים על

השסעתטכנולוגיותהחידוד על תפיסת
אי-הוודאות בצה"ל

בעיהראשונההעלולהלהתעוררכתוצאהמשימושבמערכות
השו"ב היא התפתחות התחושהכי נפתרהבעייתאי-
הוודאות בקרב.גישה כזאת מבוטאת בספרו של אדמירל
אואנסהאמריקני"להסיר אתערפלהקרב"3,שבוהוא מתאר
שדהקרבללאערפלקרבעקבשימושב"מערכתהמערכות"
)ofSystems
ירות-דרךמS
 ,שתקשרבמה(
ערכותשו"ב
 אמצעימודיעין עם אמצעי לחימה מדויקים .עליונותמודיעינית תאפשר -
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אואנס -4.למפקד האמריקני
לבצע הערכת מצב מושלמת ומדויקת
תחושה דומהכי נפתרה בעיית אי-הוודאות עלולה
להתפתחלאורךהשניםגם בצה"לעם הטמעת המערכות-
שנמצאות כעת בשלבי פיתוחשונים -ללחימה,לפעילות
בט"שולאימוןהיחידות .מפקד שהתאמן כמ"מ וכמ"פ עם
מערכות המספקותלומידעעדכניורציף עלכוחותיו ועל
כוחות האויב יתרגל למצב הזה ויראה בו מציאות שהיא
מובנת מאליה .אך כאשריפעל כמג"ד,ייתכן מאוד שהוא

האויב שמולו.
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שליך גם עלeדרג מקבלי m
sה עלולה להt
הבעי
ההתלמות
ברמותהבכירות.אלהיכוליםכיוםלצפותבמבצע מהמפקדה
העורפיתולקבל החלטותעל סמך תמונת מצב מלאהלמדי.
זולא מובטחתבעימותכולל .המצבהזהעלוללגרוםלירידה
ביכולת לקבל החלטותעל סמך תמונת מצב חסרה  -מצב

י יתרחשבעימותכולל.
שסבירלהניחכ
ניתןלצייןכאן את התפתחותהשימושבטלגרףכדוגמה

היסטורית בעלתדמיון מסויםלשינוי ביכולת התקשורת
המתרחש עתה בצה"לולסכנות הטמונותבו .מספרתחנות
הטלגרףבגרמניהעלהמכאלף ב 1870-לכ637-אלףב.1911-
האפשרות לעשות שימוש צבאי בטלגרף הביאה את פון

,
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כיצבאות שראובהגברתהתכנון אתהפתרוןלאי-הוודאות
שליפן ,ראש המטה הכללי הגרמני עד  ,1906למסקנהכי
היובאופןבסיסיפחותאפקטיביים מאשרצבאותשהתבססו
אמצעי התקשורתהזהפותר חלקניכרמבעייתאי-הוודאות
עלגמישותהנגזרת מעצמאותומיכולת אלתור.
בקרב .הוא סטה מגישת קודמו,פון מולטקה ,שפיתח את
תפיסתהפיקודהבלתי רשמית של צה"לדוגלתבפיקוד
שיטת הפיקוד המבוזר כפתרון לאי-ודאות ופנה להדגשת
מבוזר וקרויה גם "פיקוד מוכוון משימה" )Mission
התכנון המפורט ולשליטה בכפופים באמצעות הוראות
.(Commandהיא מבוססת על ההנחה ששדה הקרב הוא
מרחוק .למפקד של העידן החדש הוא קרא "אלכסנדר
ממלכת אי-הוודאות ,וכי הפתרון
המודרני" .זה ,עלפי תפיסתו,יישב
מלמדת המיטבי לעובדה הזאת הוא מתן
בנוחות מול שולחן גדול ,כאשר שדה
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הקרב פרוסלעיניו עלגבי מפה,יעודד
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וינחה את פקודיו באמצעות הטלפון גי צבאות
מתוך ההנחה שהואמבין את המשימה
התכנון אתהפתרון
ויחתורבכלדרך אפשריתלהשיגה.
ויקבל דיווחים ממפקדי הארמיות
השאלה העומדת למבחן בהקשר
והקורפוסים,מבלוני תצפית ומספינות לאי-הוודאותהיובאופןבטיסי
הזה היא אם מבחינת המפקד המצב
אווירשיאכנו אתמיקומיכוחותהאויב.
פחותאפקטיביים מאשר
בשדה הקרבודאי היוםיותר מבעבר.
התפיסה הזאת קרסה במלחמת העולם
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אם התשובה לשאלה הזאת היא
הראשונה.נתוךכדי המלחמהזנחו אותה
הנגזרת מעצמאותומיכולת חיובית ,הרי שיש לחשוב מחדש על
הגרמניםוחזרולתפיסתהפיקודהמבוזר.
אלתור
תפיסת הפיקוד של צה"ל .אם
להתפתחות התחושהכי נפתרה
ההתמודדות עם אי-הוודאות חשובה
בעייתאי-הוודאותישהשלכותרבותעל
היוםכבעבר,כפישאניטוען במאמרהזה,נדרשהפיקודשל
מערכות רבות בצבא,כגון הגברת הדרישה לתכנון מפורט
צה"ללהבהירזאתבכלהרמותולנקוטצעדיםשיצמצמו את
כתנאילביצוע.לכאורה,במצבשבותמונתהמצבמלאה,אין
הנזקהצפוי המתוארלעיל.
סיבה שלאלתכנןתכנוןמפורט .אולםהגישה הזאת פועלת
להדחקתן ולהפחתתן של יכולת האלתור ושל הדרישה
ליוזמה ולעצמאות .אלהיכולות ותכונותשהיוועודן אחד מידעמוביללהתערבות -סכנתהמגיעה
בעקרונות הפו"ש
ממקורותכוחו של המפקדבצה"ל,ונראהשהדרישהלהןלא
כשמפתחים מערכת שליטה ובקרה צבאית,שואלים בדרך
תפחתבעתיד.תכנוןמפורטגורראחריובדרךכללגםסרבול
כללשתישאלותמרכזיות:איזהמידעכדאישיהיהבמערכת?
שלתהליכיעבודתהמטה,שכןהואמחייבאישוריםפרטניים,
מהתהיהשיטתהפעלתהשלהמערכת,כךשהמפקדלאיוצף
פקודות מפורטות וכדומה .אלה,כמובן ,לאיעמדו אף פעם
במידע ,אלאיוכללסננוולקבלועל-פיצרכיו?קיימת הכרה
במבחן המציאות ,שבה ,כמו שאמר מולטקה ,התוכנית
רלוונטית עד המגע הראשון עם האויב.ייתכן מצבעתידי כי למפקד  -כמולכלבן אנוש -ישנה מגבלהקוגניטיבית
בעיבודמידע,וכיעודףמידע,שאינו מאפשרסינוןהעיקר
שבומפקדיםיהססולבצעפעולהמבצעיתללאמידעמוקדם
מן הטפל,יפגע באפקטיביות המבצעית הנגזרת מקבלת
שאותו התרגלו לקבל בעבר .ההיסטוריה הצבאית מלמדת

ההחלטותעל סמךהמידע הזה.

אךקיימתגםזווית אחרתלבעיה-הזוויתשלדוקטרינת
הפו"ש.שיפורבמערכותהשו"במביאלשיפורביכולת הרמה
הממונה לשלוט ולפקד בשיטה המקובלת ,שבה כל רמה
פיקודית מפקדת על רמה אחת מתחתיה (המח"ט נותן
פקודותלמג"דים ,ואלהלמ"פים,וכן הלאה),ואיןזה משנה
לצורךהדיון אם מספרדרגיפיקודגדולאו קטן.להיררכיה
המקובלתיתרונותרבים ,ובהם מוטת השליטה של האדם,
יכולת ההתמחותשלוברמותהפעולההשונות,ההיכרותבין
המפקדיםלפקודיםהנגזרתמיחסיהםברגיעהועודגורמים,

שבעטייםהיא מקובלתכמרכיבבסיסיואוניברסליבשיטות
הפו"ש .אחד העקרונותהנגזרים ממנה הואהאיסורלעקוף
דרגים.על-פיהעיקרון הזהניתןהיתר "לקצר את שרשרת

מפקדהחטיבה ,של מפקדהדיוויזיהולעיתיםגם של מפקד
הגיס.כולם מבקשיםעדכון בתמונת המצב6.
שתיהבעיותשציינתיקודםלכןקיימותגםכיוםבצה"ל,
אולם הכנסת מערכותשו"בעלולהלהחמירןעדכדיגרימת
נזק משמעותי.הבעיההיא שמערכות השו"ביכולות לספק
מידעעל כמהדרגיםבמקביל.זיהוימיקומו שלכלילחימה
באמצעות מתקן GPSעלגבי מפה ממוחשבתאפשריכיום
ברוב הצבאותהמערביים .מערכת תקשורתמתאימהיכולה
להעביר את המידע הזה למפקדת החטיבה ולמפקדת
האוגדה.

לדעתי,כדי למנוע את התפתחות הבעיהיש לשקול
לאפשרלכלרמהפיקודיתגישהרקלמידעהנוגעלרמה אחת
מתחתיה.גישה למידע הנוגע לרמות נמוכותיותרצריכה
להיות רקבמקריםחריגים,לדוגמה במקרהשבונפגע מפקד
היחידה,וקייםצורךלמלאחללפיקודיזמניעדלהתייצבותה
מחדש של שדרתהפיקוד.

הפיקוד",דהיינולנטרל אתדרגהבינייםשביןנותןהפקודה
למקבלה,רקבמצביםחריגים.נגדהשיטה הזאתניתןלטעון
שהיאאיטיתומסורבלת,וכיהרבהיותראפקטיבישמפקדים
יוכלו לתת  -במקרה הצורך  -פקודות ישירות לרמות
מהיש %םכן ~?niwu
הזוטרות.ישהטוענים-על סמךהגישההשנייה-כיניתן
לבטל חלק מהרמותהקיימותכיוםבהיררכייתהפיקוד.
בשלב הראשוןישלחשובעלתפיסתהוודאות שבהרצויכי
התפתחותה של מערכת השו"ב מאפשרתכיום למפקד
יגדלומפקדי צה"לולהגדירה .אסורשהתפיסה המתפתחת
האוגדה לפקדישירות על מ"מ בשטח .אולםהגישה הזאת
בשדרת הפיקוד הזוטרה של צה"ל תנבע מהשימוש
של"קיצור"דרגיםהיאבעייתיתמאוד ,משוםשהיאפוגעת
בטכנולוגיה.לאחרמכן,בהנחה שהמפקדצריךלהתמודדעם
באופן משמעותי בהיררכיה הרגילה ועלולה להרוס אותה
אי-ודאות ברמה כזאת או אחרת,יש לפתח את תוכניות
לאורךזמן.דרגפיקודי,שמפקדיועוקפים
ההכשרהוהאימונים,כךשישלבופיתוח
אותו(דהיינו "מקצרים" אותו)לעיתים
יכולות מקבילות :הןשימוש במערכות
ה
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קרובות,יאבד אתביטחונו העצמי ,את
מאוד ,דרביםהיא השו"ב והן קבלת החלטותבתנאיאי-
סמכותוכלפיפקודיו ואתכשירותולקבל בעייתית
משום שהיא ודאות ,שבהן חסר למפקדמידעבסיסי
החלטות.ברורשהתפתחותכזאתתגרום
עלכוחותיוועלהאויב.
וקובעתבאופן משמעותי
תפיסת השו"ב צריכה לעבור את
נזק חמור לאפקטיביות של המערכת בהיררכיההרכילהועלולה
הצבאית,שכן כאשריידרשדרגהביניים
מבחן ההפרכה .לאחר תקופת הטמעה,
להרוסאותה
ך
ר
ו
א
ל
ן
מ
ז
הזה ,שנוון במשך הזמן ,לפעול ,עלול
שבהיתרגלויחידות להשתמשבמערכת
להיגרם נתקבהיררכיית הפיקוד .מעבר
השו"ב באופן שוטף,יש לבחון אותן
לכךעלולהשימושבגישה הזאתלהפחית אתהעצמאות ואת
במצבשבולאניתןלהןלעשותשימושבמערכת,לזהות את
היוזמה במערכת כולה.
הפעריםהקיימיםביןתפקודןעםהמערכתלתפקודןבלעדיה
ניתן לפתור את הבעיה ,לכאורה ,באמצעות הנחיית
ולמצוא להםפתרון.
המפקדיםהבכיריםיותר לא לעשותשימושבמידע העולה
בחינה של רמת אי-הוודאות תביא גם לתיקוף  -או
מולעיניהם באופן שיעקוף רמות פיקודיות ,אולם נראה
לשינוי -שלתפיסתהפיקודוהשליטה שלצה"ל.גם במקרה
שהנחיה כזאת אינה ישימה .הסיבה הראשונה לכך היא
הזה אסורלהיגרראחרי השפעתהטכנולוגיה אלאלעצב את
הפסיכולוגיה האנושית .ספק אםיימצא המפקד ,שמזהה
ההשפעה הזאת.
בעיה אצל רמות זוטרות מזו של פקודוהישיר ,שיעמוד
בפיתוילהימנע בשלבכזהאו אחר מלהתערבישירות .קשה
הערות

ליצוראנושילהימנעמשימושבמידערלוונטיהמצויבידיו.
הסיבההשנייההיאגישת"מבחןהתוצאה" ,המושרשתעמוק
בצה"ל,הדוחפת אתהמפקדיםלנקוטגישהשלפיקודריכוזי.
עקבהצורך לספק תוצאותמיידיותהן בבט"שוהןבלחימה
ואפילובאימונים ,יימצאו מעט מאוד מפקדים שיימנעו
מ"קיצור" שדרת הפיקודכדי לשפר אתביצועייחידתם.ון
קרפלדמביאדוגמהאבסורדית ,שבהאמצעיפיקוד מתקדם
 המסוק -המאפשרטכניתחדירה של רמהגבוהה אלתוךרמת פיקוד זוטרה ,מביא לעקיפה על עקיפה של שדרת
הפיקוד.הוא מתארמצב במלחמתוייטנאם,שבומעל המ"פ
הנלחםעל הקרקעמרחפיםמסוקיהם של מפקדהגדוד ,של
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תודה לסא"לדורוןעלהערותיוהמועילות.
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