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וחשיבותומקומו-המשימהמוכווןהפיקודהמאמר:בפתח

רובין'דורוןאלוף

אתובהירברורבאופןלתמצתהמצליחמרתק,מאמרלפנינו
רמהכלעלועיקרה:והשליטה,הפיקודשלהאמיתיתהמהות
שמעליה.הרמההתערבותללאמשימתה,אתלבצעמסוגלתלהיות

היאכמאמההיטבהמודגשתביותר,החשובההמוצאנקודת
השארתתוךתפקידיהםוהגדרתהרמותבכלהמפקדיםשלמיקומם
המשנה.למפקדיפעולהחופש

היוצרתהחשיבהואתהיוזמהאתמפתחתזופיקודשיטת

הצבאית.בהיררכיההקשורבכללבהירותומביאהבצבא,

צבאשלתירבות
ממנו,הימנעותאוכשיטההמשימהמוכווןהפיקודשלאימוצו

כאןמתקשרתרבו%'"והמונחצבא,שלתרבותואתמשקפים
להיררכיה.

ואזמלחמה,בשעתספקללאהואצבאשלהאמיתימבחנו
הנחיותללאבתבונהמעשיהםאתלכלכלהמשנהמפקדייידרשו

שרגיללמיבמקצתקשההמשימהמוכווןהפיקודאולםמפורטת.

אחרת.בתרבות
מיוחדת,ובפעילותבגוועבפעילותבתרגילים,רגיעה,בעיתות

שימלאוהמשנהמפקדיעללסמוךנכונותלמפקדיםלעיתיםחסרה

המפקדיםשללנכונותםמסוימתבמידהקשורהדברהמשימה.את
וביקורת.הצלחהאילספוגהבכירים

כלאתלקבלמאפשרתהמודרניתשהטכנולוגיהלמרות
ממנהלהפיקמנתעלהריאחת,ובעונהבעתהאינפורמציה

הדברמשמעותמושכל.שימושבהלעשותישמרבית,תועלת
למפקדלודרושאשראתרקלדעתאלאהזמן,כלהכללדעתאינה
החלטה.לקבלכדי

חושבשהואמהלתוךלהישאבצורךהמפקדחשלעתים
מוכווןהפיקודאךמוכר,מאודצורךזהוהכובד.מרכזאתשמהווה
אתולצמצםזה,רצונועללהבליגהמפקדאתמחייבהמשימה

החלטה.ממנותידרששבורגעלאותורקהאקטיוויתמעורבותו
עלהמשפיעמצבנוצרכאשרקריטי,רגעכללבדרךהואכזהרגע

ברורהחריפה,התערבותהיאההתערבותואזכולה,המשימה
ברפואה.כירורגיתהתערבותכמוממש-והכרחית

לבטוחויכולתרוח,אורךדובשזהמעיןפילידשסגנוןספקאין
הצבאעלושומהמשימתו,אתלבצעהמשנהמפקדשלבכושרו
כזה.סגנוןהמעודדתאווירהלטפח

מה"ד.ראש'

זוכהפעולה,חופשהמשנהלמפקדיהמאפשרמפקד,כאשר
אורדידותמשקפתשיטתוכיולהאשמהביקורתשללקיתונות

מפקדימפיאפילומושמעתזווהאשמהלפרטים,לרדתרצוןחוסר

מפורטתבבדיקהזו.שיטהלנקוטלוקשהאזי-עצמםהמשנה
הדרושים,לפרטים"כלבהישכימתבררזופיקודשיטתשל

ומחייב.מסייערקהמשנהלמפקדיהניתןהפעולהוחופש

ולהתמודדללמודהבכירהמפקדשעלואתגרנוסףקושיזהו
עימו.

לצה"להחשיבות

לשובאפשרותואיןהמערכות,לעיתיםמשתבשותבמלחמה,
הנקלעיםמשנה,למפקדימפורטותפקודותלתתאותכניותולאשר
למצבאומנושלאמשנהמפקדיבמהירות.משתניםאשרלמצבים

לתפקד.אזיתקשוכזה
נוהגיםהםולכןגבוה,המפקדיםשלהרגישותסףבברחש
אתלהרחיבמיותרנדרש.ולאאקטיוויבאופןלהתערבלעיתים
זו.התערבותשלחסרונותיהעלהדיבור

ולעיתיםהמשנה,מפקדיעלמיותרלחץמטילהדברראשית,
-מועטיםואפילומג"דים-למדיגבוהיםביניםבדרגימדובר

שיקולאבדןכדיעדבכיריםמפקדיםשלהתערבותעלהמתלוננים
הזוטרים-יותרהמשנהמפקדיאתמחנךהדברשנית,הדעת.

אינםהםמכל,והחמורושלישיתאחריות,עצמםעלליטולשלא
הגדולבמבחןמהםשיידרשכפיעצמאי,באופןלפקדמתאמנים

המלחמה.-מכולהקשה
נטילת-מחירהמשנהלמפקדיעצמאותבמתןישאמנם

באמצעותרקכיזה,מחירבתשלוםלהסתכןישאךלכישלון.סיכון
יכשירוהאנשיםסטריליים,כולםשלאשיגרה,זמןשלאירועים

החששעללהתגברישלמלחמה.עצמםאתויכינועצמם,את
כילשלם,להיתבעעתידיםהבכיריםשהמפקדיםהמחירמפני

הסיכון.מןרבעליו,בהתגברותהסיכוי
מישורים:בשנילהיעשותצריכיםבצבאהשיטהועידודטיפוח

שוטפת.כדילפעילותתוךהאימון-והשניההכשרה,האחד

שננקטהכפיזושיטהשליתרונותיהאתמציגשלפנינוהמאמר
?בצה'עישימהזושיטההאםהמערב-גרמני.בצבא

כילקוותוישיותר,נרחבולדיוןלעיוןראויהנושאכידומני
תגובות.יעוררזהמאמר
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מאזמילאוהמשימתיותהפקודות
חשיבותרבתפקידומתמיד
זהותפקידהגרמני,הצבאבתולדות

השנים.במשךהשתנהלא
כתבמנשטייןפוןאריךפילדמרשל

אבודים:נצחונותבספרו
ההנהגהשאבההזמניםבכל"

עוצמהגרמניהשלהצבאית
עללהסתמךמיכולתהמיוחדת
הרמותבכלמנהיגיםשלנכונותם
ועלאחריות,עליהםלקבל

ואתביוזמתם,בעצמםביטחונם
משוםיכולתה.ככלטיפחהאלה
בדרגי-שהוצאוה'הנחיות'כך,

והפקודותהבכיריםהפיקוד
הבינונייםבדרגי-הפיקודשניתנו

עקרונית,כללווהנמוכים,
בעיקרהמשנה.ליחידותמשימות
הופעלושבוהאופןבזכות

בידיעלהוהפיקוד,השליטה
הצלחותלנחולהגרמניהצבא
שלפעולהשכלאויביו,מול

בצבאותיהםהזוטריםהמפקדים
פקודההמקרים,ברובהיתה,

הפרטים".אחרוןעדמוגדרת

,ARMORח"נ,,981,קק..12-16מתוך:*

משימתיתפקודהבין
מפורטתלפקודה

הדרגוהשליטההפיקודשלזהעיקרוןלפי

עלואילוציםיעדעורריןללאקובעהפוקד

יוצרהואובכךמפקד-המשנה,שלפעולתו

לבצעמפקד-המשנהחייבשבתוכהמסגרת

בהתאםעליושהוטלהפיקודתפקידאת
האישית.למיומנותו

משימתיושליטה)פיקוד(פלשהפעלת

מפקד-שללנכונותובמינומיוחדאתגרהיא

היצירתילכושרובאחריות,לשאתהמשנה

וליוזמתו.

הפעולהחופשאתהמגביליםאילוצים
לפעילות-הנחוצהבמידהורקאךנקבעים

מרעיוןנגזרתזודרישהאחרים.עםגומלין

להפעילהמפקדעלשבוהמשולב,הקרב

לתכונותיהןבהתאםומערכות-נשקיחידות

תוךמרבית,תוצאהלהשיגכדיהמיוחדות,
הקרבשלהתפיסהבמלואם.הכוחותמיצוי

ומגבלותהגבלותלקבועמחייבתהמשולב

שנוגעבמהבמיוחדיותר,הנמוךהפיקודלדרג
ומרחב.זמןלשיקולי
נותן-חייבהמשימה,פקודתניסוחלפני

עלמציאותיתהערכת-מצבלעשותהפקודה
וכןלמפקד-המשנה,הנוגעותנסיבות-הרקע

המשאביםהכוחות,אםלבדוקעליו

בהםדילמפקד-המשנהשהואצלווהסמכויות
מכאןהמיועדת.המשימהאתלהשיגכדי

משימתיתלשליטההכרחיתשאמת-מידה

האפשרככלנרחבחופש-פעולהמתןהיא

המשימה.להשגת

יהיהוהשליטההפיקודיעלזהעיקרון

החשיבהלצורתאותונשווהאםיותר,מובן

פקודותשללטקטיקהכלומר,המנוגדת,

מפורטות.
מאופיינתמפורטותפקודותשלהטקטיקה

לצורךהאפשר,ככלמצומצםפעולהבחופש
הגבוהשדרג-הפיקודובכךהמשימה,מילוי

למילויהנוגעיםהפרטיםכלאתמראשקובע

המשימה.

,
ישהמפורטותהפקודותלטקטיקת

ריכוזיתיאוםמאפשרותהןשכןיתרונות,

ומקנותשונים,בדרגי-פיקודהפעולותכלשל
שליותררבהומידהיותרטובהשליטה

הקרב.שלהבינייםבשלביהשפעה

במהירותמשתניםמצביםכאשרבקרב,

נכנסיםמראשלחשבםשאיןרביםוגורמים

ביעילותזושיטהלהפעילקשהלפעולה,

הבאות:מהסיבות

המצבאתמכיריםאינםהמשנהמפקדי*

פעולותלפיכך,ונוקטים,לאשורו
שגויות.

מפקדי-משנה.מצדיוזמהמיעוט*

ובפעולותבהחלטותגמישותהעדר*

הקרב.בשדה
כללתרגוםרב,בזמןהכרוכותהכנות*

למעשה.חדשההחלטה
יתרונותישנםהמשימהמוכווןלפיקוד

כגון:ברורים

החשיבהלתהליךשותףמפקד-המשנה*

שמעליו.הפיקודבדרגהמתנהל

לפיתוחוהכשרהחינוךמעניקהוא*

במסגרתעצמאית,לפעולההיכולת
הפוקד.הדרגשלהכוונות

ומשימהכוונהלתרגוםהנדרשהזמן*

בשרשרתלדרגמדרגבמעברלפעולה,
יותר.קצרהואהפיקוד,

יוזמהלגלותנדרשיםמפקדי-המשנה*

ממשית.מיומנותוהפגנתביצוע,וכושר

בשדה-התפתחויותלנצלהזדמנותיש*

להמתיןמבלידיחוי,ללאהקרב

לפקודות.

מוכווןהפיקודבקרונות
טקטיתדוגמה-המשימה

להגנה"1מס'הדיוויזיהמבפקודתנניח

הנמצאחטיבהלמפקדבעל-פהמועברת

מועברתלאחר-מכןהדיוויזיה.במפקדת

בפקודתתרשימים.בלווייתבכתב,הפקודה
שהיאהחטיבה,משימתמוצגתהדיוויזיה,

החטיבה,מפקדשלביותרהחשובהנתון

החלטות.ומקבלהמצבאתמעריךכשהוא
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פקודה.כלשללבהלבהיאהמשימההגדרת
וישלהשיגו,שישהיעדאתקובעתהיא

לשתימשתמעיםשאינםבמונחיםלנסחה

המצבלעומתהמצבמשתנהאפילו.פנים.

ממשיכההפקודה,ניתנהכאשרששרר

פעולותיהםכלאתלהנחותשניתנההפקודה

מפקדי-המשנה.של

עיניולנגדהעומדבחשיבותו,השניהנתון

הפוקד.הדרגכוונתהואהחטיבה,מפקדשל
תוכניתהכוללתכוונה,(הפקודהשלזהבסעיף

מפקדמנסחבקצרה),מנוסחתמבצעית
אתבקצרהומתארהחלטתואתהדיוויזיה
להצגתבנוסףשלו.המבצעיםתוכנית

אתגםמתווההואהיעד,כלומר,המשימה,

החטיבהאמורהשבתוכההמבצעיתהמסגרת

המפקדכוונתשהפקודה,מכאןלפעול.
סתםאינןהמקוצרתהמבצעיתותוכניתו

עמודי-הןאלאקרביני",שירההשתפכות"

המשימה.מוכווןהפיקודשלהתווך

גבוההניידותבושיהיוהעתידי,בקרב
יהיההבלתי-חזויבמהירות,משתניםומצבים

תוכניתשוםהכלל.מןהיוצאולאהכלל

אינהשתהיה,ככלמפורטתותהיהמבצעית,

הקרב.נעלמיכלאתבחשבוןלהביאיכולה

חופשאם-כן,חשוב,וכמהכמהאחתעל

יוכלכךפיקוד.דרגלכלהמוענקהפעולה
המצבאתשהעריךלאחר-מפקד-משנה

-מפקדוכוונותשלמלאהובידיעהבמקום,

נתקישאםגםמהירהפעולהלעשות

לחריגהאישורלקבלביכולתוואיןבתקשורת
המקורית.מתוכנית-המבצע

אתגםאפואלשקולהחטיבהמפקדעל
שהםהדיוויזיה,בפקודתהכלוליםהאילוצים

כוחותעםמתואמתלפעולהתנאי-היסוד
אחרים.

חשיבותנודעתשלפנינו,הטקטיתבדוגמה

הבאים:לאילוצים

מסוימת.בשעההחלהשהיה,כותספיגת8

פנויות,מסוימותדרכיםעלשמירה*

חיפוי.כוחלספיגת

שהניחההמכשוליםעלהשתלטות*

אחרת.עוצבה
הדיוויזיה:מפקדשלבפקודותיו

לפעולהוהעקרונותהיעדיםנקבעו*
הדיוויזיה.שתיכננה

הנתונותהעוצבותשלהיעדיםנקבעו*
המשימות.הגדרתבאמצעותלפיקודו,

ההכרחייםהאילוציםכפקודותפורטו*

הכוחותכלביןמתואמתגומליןלפעולת
המעורבים.

מפקדי-שבאחריותגזרהגבולותנקבעו*

אפשרי.ספקלכלמעברהמשנה,

*
שאפשרלוודאכדיהמשימות,יהוערכו

והמשאביםהכוחותעל-ידילמלאן

לפי(מפקדי-המשנהלרשותהעומדים

הטקטיים).הציוותים

חופשאתלנצללחטיבהחשובזהבעניין

מביאהשהיאתוךבמלואו,שלההפעולה

אתוהןלהשנקבעוהיעדיםאתהןבחשבון
כאחד.בפקודההכלוליםוהמגבלותהאילוצים
קובעהחלטה,וקבלתהמצבהערכתאחרי

הפעולהעקרונותאתהחטיבהמפקד

ומגדירמשימותלכוחותיוקובעהמתוכננת;

פעולתאתהמגביליםהאילוציםאתרק
שעמןהיחידותאופיקודו,שתחתהיחידות

פעולה.ישתף

מהלךעלהחטיבהמפקדישפיעבקרב,
יעדיםבקביעתרקהגדודיםשלהמבצעים

לרשותםשיעמידומשאביםבכוחותחדשים,

לשיתוף-הצעדיםובקביעתמהם,יגרעאו

משולב.קרבשלמוצלחלניהולכנדרשפעולה,

מסייעות,ליחידותהניתנותהפקודותגם

מוגבלותוהנדסה,ארטילריהיחידותכגון

שלביצועןאופןלהשיגם.שישהיעדיםלמתן

מפקדי-שלדעתםלשיקולנתוןהפקודות

המשנה.

פיקודשלהאמיתיתשהאמנותנמצא

איזוןעלשמירהשלמעשההיאושליטה

הדרגכוונותאתלבצעישאחד,מצדעדין.

הכוחות,כלשלפעולת-גומליןבמסגרתהפוקד

על-ידיבמהירות,המתפתחהמשולבבקרב

מפורשתוהטלהיעדיםשלברורהקביעה

להניחיששני,ומצדואילוצים.מגבלותשל
ככלנרחבפעולהחופשלמפקד-המשנה

ואתיוזמתואתלמצותזה,ובתחוםהאפשר,

שפיקודאפואברורשלו.היצירהכושר

כוחות,ניהולשלענייןאינםצבאייםושליטה
בלבד.וכלי-נשקמערכות-נשק

אחידיםבמונחיםחשיבה

עלמבוססיםמשימתייםושליטהפיקוד
עקרונותמבחינת(אחידיםבמונחיםחשיבה

אמינותועלהטקטיקה)וכלליהמלחמה

הפיקודדרגיעלחליםאלהעקרונותבפעולה.
מפקדי-טנקים.עלגםכמוביותרהבכירים

בתהליךלהשיגאפשראלהתנאי-יסודשני

אחידים;ליעדיםהחותרוהכשרהחינוךשל

ממושךזהתהליךיהיההמקריםברוב

אינובקרבהאפשריותהפעולותמגווןורצוף.

טקטייםומתנוניםנוסחאותעםמתיישב

צבאשמפקדילכן,כדיהקרב.לניהולקבועים
משימותיהם,במסגרתצבאיתפעולהיעשו

בסיסיתטקטיתבתפיסהמוקדםצורךיש

הידעאתלהםלהקנותישכךלשםאחידה.

הפועלאלהכוחמןלהוציאהיכולתואת

המצומצםניסוחןוטקטיות.מבצעיותתורות

יוצרלהן,המיוחדתבשפההפקודות,של

שלמרותמוגדר,מונחיםבאוצרחיוניצורך
וברור.היטבמוגדרהואמוגבלהיותו

מהפיקודחלקהיאמסויםסיכוןנטילת

מתקדםהקרבכאשרהמשימה.מוכוון
הםהחוזרתוהבדיקהההיסוסבמהירות,

מוטעיתברירהמאשריותרמזיקיםלעתים

לחסלעלולמורכבפרישתהליךאמצעים.של

באיבו,בעודוהמשימהמוכווןהפיקודאת

נרחב.אימוןודורשרבזמןגוזלהואשכן

למעשההפקודהבתרגוםמהירהתגובה

דרישהבזמן.חסכונייםפר'שנהלידורשת

הפיקודשלתקיןלביצוענוספתמוקדמת

משמעיתחדקביעההיאהמשימהמוכוון

הכוונהולשליטה.לפיקודהאחריותשל

עללאחריותהיטב,מוגדרתפיקודלשרשרת

פוקדהבכירשהמפקדולכלל,מוגדרשטח

להעלותאיןאחריו.הבאהפיקודדרגעלרק

קריטיים,טקטייםבמצביםאפילוהדעת,על

הגדודומפקדהחטיבהמפקדהאוגדה,שמפקד
בבתהפלוגה,מפקדעלהשפעתםאתיפעילו

פעולהשינקוטכדיזה,אחרבזהאואחת
מסוימת.טקטית

מוכווניושליטהפיקודאחרון,בחשבון

מוכניםשיהיוצבאמפקדימחייביםמשימה

שלרבהמידהעליהםלקבלומסוגלים
עצמאית.פעולהולעשרתאחריות,

המשימתית,השליטהעקרוןשלבמהותו

סינונים:כמהקיימים

מדיצמודלמעקבבטכנולוגיהשימוש*

הכפופים.המפקדיםאחר

שלביכולתםואי-אמוןחוסר-ביטחון*
מפקדי-המשנה.

כסיסמהמשימהמוכווןבפיקודהשימוש*
שלומיאליות.שללכיסויוכעלה-תאנה

בדרגי-הפיקודמתגלההראשוןהסיכון

אתלנצלהיכולתלהםשישיותר,הבכירים
כגון-המשופריםהטכנייםהמשאבים
לעיבודאלקטרוניציודטלוויזיה,מסוקים,

פיקודמערכותמידע,מערכותנתונים,

להפעילכדי-אשבקרתומערכותושליטה

בדרגירקלאבמישריןולשלוטהשפעתםאת

בכלאלאישירות,להםהכפופיםהפיקוד
הפיקוד.דרגי

זהיהיהלאאולישלוםימישלבתרגילים
שלבוטההפרהזוכיאם-נדירחזיון

-המוכווניםוהשליטההפיקודעקרון

בתמוךבמסוקנוחתביותרבכירשמפקד
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חסרתפנייההתיילאלופונהבשוחהלחייל
המצב.אתהולמתשאינהצידוק,

סמכותהלהתמוטטותלהביאעלולזהדבר

אתולחנוקהביניים,בדרגיהמנהיגותשל
כלשלוהדמיוןהאחריותתחושתהיוזמה,
בדבר.הנוגעים
דרגיבקרבבאי-ביטחוןמתבטאשניסיכון

להסתמך,אי-אפשרשמאהבכירים,הפיקוד

ועשייתהחשיבהאחדותעלמאליו,מובןכדבר

יותר.הנמוכיםהפיקודבדרגיהנכונההפעולה

בכיריםלמפקדיםגורמתזותחושה

להםשיהיהבליבשטח,בנעשהלהתערב
הפעולה,שלהפרטיםפרטיעלהנחוץהידע

חמורהפגיעהבזהלראותשלאואי-אפשר
המשימתי.בפרש

לחלוטיןברורהתהיהשהפקודהמנתעל

רביםפרטיםלמסורהמפקדלעתיםמנסה

שפקודותיוובטוחסמוךאינוהואמדי.

ואזלביצועוניתנותחד-משמעיותברורות,

למידעקווי-התקשורתאתמאריךהוא

אתעושההואשבוהאתראלולפקודות

חופשתואתמבלההואלבסוףחופשתו.
הנאותהשהדרךאף-על-פיהטלקס,מסוףלפני

והשליטההפיקודשלההמשכיותלהבטחת

מוכשר.סגןשלמינויוהיא
בשליטההשימושהואשלישיסיכון

עללחיפויתאנהוכעלהכסיסמהמשימתית
הגבולמיטשטשאלהבמקריםשלומיאליות.

תחילה,בכוונהלפרטיםכניסהעלויתורבין

כיווןואתהיעדאתלהבהיראי-היכולתלבין

הדרושים.באילוציםולהגבילםהפעולה,

סיכום

המשימהמוכווןהפיקודשלהיסודעקרונות
הפעולהבעשייתאמינותבחשיבה,אחדותהם

כדיהיכולת.שלהמרביופיתוחההנכונה
מכריעתפקידימלאוהאלהשהסממנים

אתלפתחישבמלחמה,שלנוהפו"שבתורת
שלום.בעתאותןולתרגלהנחוצותהתכונות

מתמידאתגרהואמשימהמוכווןפיקוד
לנוכחבמיוחדהדרגים,בכלצבאלמפקדי

המודרנית.הטננולוגיהשמציעההפיתויים
והכשרה.חינוךשלרצופהמלאכהאפואזוהי
מצדוענייניתרצופההשגחהטעונההיא

הפיקוד.
המפקד:חייבלפיכך

להגדרתוסבלנותזמןרב,מאמץלייחד*
במשימה.והמגבלותהיעד

לעצמוהנסיבות,אתלהבהיר*
שלו.ולמפקדי-המשנה

מדירביםלפרטיםמלהיכנסלהימנע*
הפקודה.בניסוח

מפקדי-שללמיומנותםכבודלרחוש*

עצמואתלרסןהצורך,ובמידתהמשנה,
שלהם.הפעולהחופשאתלהבטיחכדי

וכשלונות.שגיאותסיכונים,עליולקבל*

האומץלושיהיהצריךשלום,בעיתות*
להתייחסוישמשגיאותיו,ללמוד

בסלחנות!לוהכפופיםלשגיאות
פירושםמשימתייםושליטהפיקוד

מפקדי-שלפיההתפיסהמןהשתחררות

בכלמפורטותפקודותלקבלצריכיםהמשנה
באחריותם.שהופקדוהמשימותלמילויהנוגע

חסינותמראשמבטיחאינוהמשימתיהפיקוד
הואזאת,לעומתוכשלונות.שגיאותמפני
חופשילפיתוחהשאיפהעםאחדבקנהעולה
מאליההמובנתהפרטאישיותשל

דרישותאתמאודהולםהואוכןבדמוקרטיה,

הזקוקההמודרנית,התעשייתיתהחברה
ועצמאיים.נבוניםמשתפי-פעולה,לעובדים

המנהיגותתורתהיאהמשימתיתהשליטה
ערכההוכחוכברהגרמני,בצבאהמחייבת

מאפשרתהיאמכליותרסייגים.ללא
ההנהגהמןהנתבעותהדרישותעםלהתמודד
ספק,בלימחר.שלבקרב-התנועההצבאית

לגבשהקרוב,בעתידקשהמטלהזותהיה
ההתפתחויותאתבלבד,וככלינכונה,

הפיקוד,בתחוםלהפליאהמהיפותהטכניות
האפשרויותעלהמידע,ומערכותהשליטה
האלקטרוני,הנתוניםעיבודשמציעהכבירות

המנהיגות.תורתלתוך

*
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