
יישום תפיסת המודיעין המדויק 
והלחימה הרב־ממדית בצבא 

היבשה של ארה"ב - איפה פוגש 
אותנו ומה כדאי לנו ללמוד?

הטכנולוגיה, המודיעין המדויק והלחימה הרב ממדית ימשיכו לפרוץ דרך ולהתקדם בעשורים 
הקרובים, בדגש על התפתחות הבינה המלאכותית והקטנת הכוח הלוחם. גם אם הפיתוי 
להתחקות אחר החדשנות והטכנולוגיה ולעשות שימוש בפתרונות קלים ונוחים יגדל, חשוב 
שאלה לא יתפסו את מקומם של תהליכי ניתוח המודיעין המסורתיים, את מקומו של המפקד 

ואת יכולתו לשלוט ולהבין לעומק את המתרחש מבצעית בגזרתו

במהלך הלחימה והשהייה של צבא ארצות־הברית באפגניסטאן 
השתנה  לאחרונה,  ועד  ה־2000  שנות  מתחילת  ובעיראק 
דומים,  מערביים  לצבאות  בדומה  האמריקני,  היבשה  צבא 
והשתכלל בתחום המודיעין. מדובר במעבר מתהליכי מודיעין 
יסודי  מניתוח  המורכבים  תו"ל,  מבוססי  קלסיים  מסורתיים 
וסדור של סעיפי שטח, אויב, דפ"א ואיסוף - להשגת מודיעין 
מדויק ואיכותי על האויב ברזולוציה גבוהה ובזמן אמת. מעבר 
הרב־ממדית,  הלחימה  תפיסת  לעיצוב  במקביל  התרחש  זה 
ניצול כלל הממדים השונים1 לצורך מימוש ההישגים  שעיקרה 

המבצעיים והכרעת האויב. 
ארצות־הברית  של  היבשה  שצבא  ניכר  האחרונות  בשנים 
ִהשתנות  על  בהתבסס  משמעותיים  למידה  תהליכי  מבצע 
ליעילות  בנוגע  ספק  מעורר  זה  חיכוך  עימו.  והחיכוך  האויב 
הרב־ממדית,  התפיסה  בשילוב  המדויק  המודיעין  תהליכי  של 
לנוכח הקשיים בהתמודדות מול אויב לא מדינתי וארגוני טרור 

החל  לכך  בהתאם  אוכלוסייה.  בחסות  הנלחמים  "גרילאיים" 
צבא ארצות־הברית בשנים האחרונות לבצע התאמות ושינויים 
שמטרתם לאזן את תפיסת המודיעין המדויק והלחימה הרב־

ממדית מול התהליכים המסורתיים.
בעיקר  התפתחו  הרב־ממדית  והתפיסה  המדויק  המודיעין 
האיסופיות  היכולות  הטכנולוגיה,  מהתקדמות  כתוצאה 
במהלך  שנלמדו  מודיעין  לקחי  בעקבות  וכן  האש,  ויכולות 
שהתפיסה  היא  כיום  הרווחת  הטענה  לכך,  בהמשך  השנים. 
שעולים  הלקחים  ואולם  אפקטיבית,  היא  הרב־ממדית 
בעקבות הלחימה והלמידה הם גנריים, ואינם בעלי ייחוד או 

השפעה של ממש על התפיסה. 
בעקבות  שנלמדו  הלחימה  שלקחי  לטעון  אבקש  זה  במאמר 
ממש  של  השפעה  מייצרים  המדויק  המודיעין  תפיסת  יישום 
התפיסה  ואת  המדויק  המודיעין  את  מאתגרים  הצבא,  על 
חלק  מול  עיוורון  מעין  יצרה  שהתפיסה  ומראים  הרב־ממדית, 

טנקי אברהמס אמריקנים במלחמת המפרץ. בשנים האחרונות ניכר שצבא היבשה של ארצות־הברית מבצע תהליכי למידה משמעותיים 
בהתבסס על ִהשתנות האויב והחיכוך עימו. צילום: ויקיפדיה
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מהדיסציפלינות, התפוקות ונורמות המודיעין הרצויות. 
של  בהקשר  ארצות־הברית  של  היבשה  צבא  שעובר  לתהליך 
לחימה רב־ממדית ומודיעין מדויק יש לא מעט נקודות השקה 
ומאפיינים משותפים לתהליך שצה"ל נמצא בעיצומו. בהתאם 
אסכם  המאמר,  בהמשך  שיעלו  המסקנות  ובעקבות  לכך, 
התובנות  לימוד  את  להרחיב  שיאפשרו  המלצות  ברשימת 

וליישמן בצה"ל, בדגש על עבודת המודיעין בדרג הטקטי.

המודיעין המסורתי מול המודיעין המדויק
בנוגע  המפקד  את  ליידע  נועד  "מסורתי"2  המכונה  המודיעין 
לשטח שבו יפעל, ללמדו מהם מאפייניו ומהם הקשיים ששטח 
ואילו  כוונותיו,  ומהן  שמולו  האויב  מיהו  בפניו,  מציב  זה 
שיקולים נוספים עליו להביא בחשבון לקראת הפעילות. אחד 
המסורתי  שהתו"ל  הקרב,  שדה  של  המרכזיים  מהאתגרים 
הלחימה  שדה  את  לדמיין  היכולת  הוא  מענה,  לו  לתת  נועד 
ניתוח  הוא  לכך  הבסיס  ומדויקת.3  ריאלית  יעילה,  בצורה 
השטח כרובד העיקרי והקבוע, שעליו נפרס ונערך האויב הלא 
קבוע ואף המשתנה. זאת במטרה, להציף סיכונים והזדמנויות 
למרחב ובקצה התהליך, להמליץ למפקד אודות דרכי פעולה 

אפשריות ואופן מימוש התחבולה.
הרב־ התפיסה  התעצמות  רקע  על  בעיקר  המדויק,  המודיעין 
ממדית, התפתח בעקבות התמודדותו של צבא ארצות־הברית 
ועם   ,)2016-2001( העולם  ברחבי  קיצוניים  טרור  ארגוני  עם 
המעצמות העולמיות רוסיה וסין. התפיסה הרב־ממדית רואה 
גיאוגרפיים  חלקם  ממדים,  כמה  המשלבת  מערכה  במלחמה 
וחלקם נושאיים: ים, יבשה, אוויר, חלל וסייבר, ולפיה יש צורך 
לשלב בלחימה בין כולם, ברמות שונות. בשנים האחרונות ביצע 
צבא ארצות־הברית סבב עדכונים לספרות התו"ל שלו, לרבות 
נושא הלחימה במרחב הרב־ממדי לדוקטרינת עבודת  הוספת 
המבצעית  ולהבנה  המודיעין  לניתוח  הקרב.4  בנוהל  המודיעין 
זיהוי  של  בהקשר  חשיבות  יש  הפעולה  מרחב  מאפייני  של 
וניצול הזדמנויות בכל הממדים, במטרה לייצר קדימות ולהשיג 
יתרונות יחסיים בשדה הקרב.5 בפועל, רכיב האויב עדיין מכווין 
את הלחימה, ומכאן החשיבות הניתנת לעיקרון ה"לחימה עבור 
מודיעין". הבסיס לכך הוא הרעיון שמהות החיכוך היא רציונל 
האויב  על  מידע  להשגת  אמצעים  לייצר  היא  והמטרה  מעגלי, 

כדי למקד את הלחימה )וחוזר חלילה(.6 
מרבית המפקדים והקמ"נים קיבלו תפיסה זו בידיים פתוחות 
הטכנולוגיות  היכולות  בשל  לדעתי(  מעט,  מוגזם  )באופן 
שהיא  העצמאות  ובזכות  הטקטי  לדרג  שמוכפפות  החדשות 
אמורה לאפשר. מבקרי הגישה, לעומת זאת, טוענים שעיקרון 
ולכן  בלחימה,  יושם  ומתמיד  ושמאז  חדש  אינו  הרב־ממדיות 

הוא כמו "יין ישן בבקבוק חדש".7 

אפיון האתגרים המרכזיים במודיעין
המדויק והרב־ממדי

להלן התובנות הרוחביות העיקריות שעלו מהלקחים בעקבות 
ניתוח תפיסת המודיעין המדויק. ניתן לומר שתפיסת המודיעין 
המדויק הביאה בשורה של ממש מחד, אך החלה לייצר הטיות 

מובנות ולהפר איזונים שהיו עד אותו הזמן מאידך.
לכלל  מאוזנת  התייחסות  כלל  המודיעיני  העיסוק   2001 עד 
מתחילת  לעיל.  שפורטו  כפי  הכוח  וגורמי  המודיעין  רכיבי 
לאחרונה(,  )ועד  טרור  גורמי  מול  ארצות־הברית  של  הלחימה 
בלעדי  כמעט  באופן  ממוקדים  והאימונים  ההכשרות  התו"ל, 
בתהליכי מודיעין שבמרכזם האויב.8 מכיוון ש"השמיכה קצרה 
מדי", עיסוק מוגבר באויב יבוא בהכרח על חשבון עיסוק קלסי 
זו  מציאות  נוספים.  משפיעים  וגורמים  מבצעי  שטח  בניתוח 
דרך  מהספרות,  הצבאית,  העשייה  של  רבדים  במגוון  ניכרת 

האימונים והכשירויות וכלה בהתנהלות בשדה הקרב.
בניתוח המודיעין בספרות התורתית העדכנית בצבא ארצות־
הברית ניכר חוסר החשיבות היחסי כלפי רכיב השטח. בהקשר 
ארצות־הברית  צבא  בכירי  של  העיסוק  את  כשבוחנים  זה, 
בסוגיות המודיעין במאה האחרונה, וכנגזרת מכך, את הספרות 
של  ביותר  העדכנית  ההוצאה  כי  מתברר  ועדכוניה,  התורתית 
ספרות תורתית שלמה העוסקת בניתוח קרקע מבצעי היא 
בנוהל  העוסקת  התורתית  בספרות  זאת,  לצד  מ־9.1972 
 IPB – Intelligence Preparation of( מודיעיני  קרב 
הראשון  במקום  מופיע  האויב  נושא   ,)the Battlefield
ומפורט באופן נרחב, תוך אזכור שולי של נושא הקרקע.10 
עמודים   14 מוקדשים  מ־2019,  העדכני  בתו"ל  כך,  בתוך 
שעניינם  עמודים   46 לעומת  השטח,  ניתוח  לנושא  בלבד 

ניתוח אויב ודפ"אות.11

רס"ן א, סגן קמ"ן אוגדה 36. שימש כקמ"ן 
חטיבה 401 וגדוד 603 ובתפקידי רמ"ד 

מחקריים בפיקוד צפון ובאוגדה 162, בוגר 
פו"ם אלון מחזור ס"ז

המודיעין  חשיבות  של  בהקשרים  גם  בספרות  ניכרת  זו  הטיה 
התו"ל  ההתקפה,  למשימות  בנוגע  השונות.  הקרב  בצורות 
האמריקני נוטה להדגיש את החשיבות שבהשמדת האויב, לצד 

אזכורים באופן אגבי בלבד של הצורך בתפיסת שטחים.12 
מול  ברור  מודיעיני  במיקוד  מתרכזת  הרב־ממדית  התפיסה 
האויב. הטכניקות והשלבים המבצעיים ליישומה כוללים חדירה 
ניצול המצב שנוצר מולו והתבססות  למערכי האויב ופירוקם, 
לקראת ניצול ההצלחה מול האויב הבא.13 נראה כי המפקדים 
שנמדדו  ולהישגים  לתמרון  חשיבות  ופחות  פחות  מייחסים 
החדשה,  התפיסה  מימוש  ואולם  ובהחזקתו.  השטח  בכיבוש 
שמייצרת מיקוד יתר באויב ברמה הטקטית, עלול לייצר מרחק 
מהאסטרטגיה הצבאית הבסיסית שנבחרה ולגרום להפסד של 
למימוש  להוביל  שיכלו  והאופרטיביים  הטקטיים  היתרונות 
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רכיב האויב עדיין מכווין את הלחימה, 
ומכאן החשיבות הניתנת לעיקרון 

ה"לחימה עבור מודיעין". הבסיס לכך 
הוא הרעיון שמהות החיכוך היא רציונל 

מעגלי, והמטרה היא לייצר אמצעים 
להשגת מידע על האויב כדי למקד את 

הלחימה )וחוזר חלילה(



מחשיבות  התעלמות  הן  לכך  דוגמאות  בהצלחה.14  המשימה 
מרחבים  בידוד  וכן  ניתוק/כיתור  או  מפתח  בשטחי  האחיזה 

גיאוגרפיים באמצעות החזקה בשטח בשל המיקוד באויב. 
בצבאות  מפקדים  נהגו  כעשור  לפני  עד  לאחור,  בהתבוננות 
המוביל  את  בו  וראו  השטח  בניתוח  להתמקד  ובצה"ל  זרים 
בהקשרים  לפרטים  שירידה  היא  הסיבה  המבצעי.  התכנון  של 
האויב  פעילות  אופן  של  מעמיקה  הבנה  מאפשרת  השטח  של 
הצפוי במרחב, והדבר חיוני אם לא הושג על כך מודיעין מדויק. 
מעמיקים,  ניתוחים  על  היתר,  בין  דגש,  לשים  נהגו  המפקדים 
כבסיס  מהקרקע  ומשמעויות  ואיכותיים  רלוונטיים  עזרים 
ויצירת הזדמנויות מבצעיות ממשיות  להבנת היערכות האויב 
מידע  מקבלים  המפקדים  שבו  הנוכחי,  בעידן  לתוכנית. 
לעיתים  מתבצע  השטח  ניתוח  האויב,  על  גבוהה  ברזולוציה 

בצורה טקסית בלבד, ולא ברמה מספקת.
המפקדים  ויכולות  התורתית  הספרות  למאפייני  בהמשך 
לביצוע עבודת המודיעין, חשוב להתייחס גם לגישת המפקדים 
הרב־ תפיסת  יישום  במסגרת  והמדויק.  המודרני  למודיעין 
ממדיות והמודיעין המדויק, ההנחה הנפוצה בשנים האחרונות 
הקרב  בשדה  רב־עוצמה  מרכיב  הוא  איכותי  שמודיעין  היא 
יכולה להקשות על  זו  לוותר עליו.15 מציאות  וכי אין אפשרות 
יצירת איזונים בין תהליכי המודיעין החדשים ובין התהליכים 
כמעט  לקדש  נוטים  המודיעין  וקציני  המפקדים  המסורתיים. 
ולראות  הממדים  בכלל  העבודה  ואת  המדויק  המודיעין  את 
המפקד  של  מהאינטרס  חלק  ויעיל.  מעניין  חדש,  דבר  בהם 
"לחבק" תפיסה זו נעוץ בכך שהמיקוד באויב מניב בדרך כלל 
הצלחות מבצעיות מיידיות, שבוודאי לא מזיקות לרושם ולשמו 

של המפקד במסגרת. 

את  כיום  ומעצבים  מסוים,  לרף  האחרון  בעשור  התרגלו 
עליו.18  התבססות  תוך  הקמ"ן  מול  המודיעיניות  דרישותיהם 
"דיוק היתר" שמאפיין את המידע המועבר למפקד על האויב 
זאת  לדרוש  המפקדים  את  מוביל  השוטפת,  העבודה  במהלך 
לא  לתמונה  להוביל  עלול  והדבר  מאליו,  כמובן  תכנון,  בכל 
מודיעיניות  שדיסציפלינות  מאחר  ריאלית,19  לא  או  מאוזנת 
מצליחה  כך  וקשב.  זרקור  אותו  את  מקבלות  אינן  אחרות 
הטכנולוגיה, בצורה עקיפה, לשחוק את העקרונות ואת סעיפי 

ניתוח המודיעין הקלסיים התו"ליים.
חדשות  טכנולוגיות  בשל  היתר  בין  נוצרה  זאת  "התאהבות" 
בעוד השפעת  כך,  להוליך שולל.  גם  יכולות  ומתפתחות, אשר 
לחימה  לייצר  הבטחה  בחובה  טמנה  הלחימה  על  הטכנולוגיה 
ב־1991, במלחמת המפרץ,  - כבר  ומהירה  ממוקדת, מדויקת 
לאדם  אם  גם  מתוכן.20  כריקות  בפועל  אלה  הבטחות  התגלו 
בפועל  ומהירה,  ממוקדת  בלחימה  שמדובר  היה  נראה  הרגיל 
המבצעית  היעילות  את  אפשרו  לא  המודיעיניים  התהליכים 
להפיק  עדיין  מצליחים  איננו  זו  בסוגיה  כי  ניכר  שהובטחה. 
סביב  קלפים"  "מגדלי  לבנות  וממשיכים  לעתיד,  לקחים 

טכנולוגיות חדשות.

לצד היכולת להביא הישגים, התפיסה 
הרב־ממדית והמודיעין המדויק מגבירים 
את עיסוקו של מפקד המסגרת בפרטים 

הקטנים של הלחימה. הנגזרת היא 
העלאת חשיבותן של מערכות הפו"ש 

בלחימה, שמהוות צוואר בקבוק ומייצרות 
ריכוזיות מובנית בהפעלת הכוח, תוך 

צמצום העצמאות שעמדה לרשות 
המפקדים לפי התפיסה המסורתית

לצד היכולת להביא הישגים, התפיסה הרב־ממדית והמודיעין 
בפרטים  המסגרת  מפקד  של  עיסוקו  את  מגבירים  המדויק 
של  חשיבותן  העלאת  היא  הנגזרת  הלחימה.  של  הקטנים 
ומייצרות  בקבוק  צוואר  שמהוות  בלחימה,  הפו"ש  מערכות 
ריכוזיות מובנית בהפעלת הכוח, תוך צמצום העצמאות שעמדה 
לרשות המפקדים לפי התפיסה המסורתית.16 הטיה זו מייצרת 
מגבילה  ולמעשה  האיסוף,  גורמי  את  אף  שסוחפת  מציאות 
עבודת  על  באופן מלא  המודיעין לשלוט  יכולתו של קצין  את 

האיסוף והמחקר שבאחריותו.17 
אשר  המפקדים,  של  בהתנהלותם  גם  מגולמות  אלה  הטיות 

חיילי ריינג'רס אמריקנים באימון. המפקדים וקציני המודיעין נוטים 
הממדים.  בכלל  העבודה  ואת  המדויק  המודיעין  את  כמעט  לקדש 

צילום: ויקיפדיה
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בעידן הנוכחי הטכנולוגיה מכתיבה ומובילה את חיינו, ונראה 
שהריגוש והסקרנות הכרוכים במיצוי יכולת טכנולוגית חדשה 
זה אינו שונה בעולם  ימשכו אותנו תמיד לפרוץ קדימה. מצב 
תפיסות.  גם  פעם  לא  אחריה"  "מושכת  הטכנולוגיה   - הצבאי 
יותר מכך, המפקדים הבכירים לא תמיד עומדים בפיתוי, אלא 
ממהרים לרכוש טכנולוגיה חדישה ומנסים לייצר תו"ל ותפיסות 
בהתאם ליכולותיה. במציאות מתוקנת ומיטבית המצב אמור 
להיות הפוך - יש לבחון את הצורך המבצעי, ובהתאם לו להציע 

טכנולוגיה שתיתן מענה הולם לבעיה.
גם  משחקת  כולם  בידי  הטכנולוגיה  שהימצאות  להבין  חשוב 
לידי האויב. הטכנולוגיות הזמינות לכלל הציבור, לרבות לאויב, 
מצמצמות את היתרון של צבא ארצות־הברית בלחימה.21 יתרה 
כול  לעיני  ארצות־הברית  צבא  תו"ל  של  שהזמינות  ניכר  מכך, 
האויב  לעיני  לרבות  מסווג",  "בלתי  של  במעמד  באינטרנט 
את  התאים  האויב  שבו  למצב  הובילה  מתחכך,  הוא  שעימו 

עצמו מראש לתו"ל הצפוי של ארצות־הברית.22
לאחר שבחנו את גישת המפקד והספרות התורתית למודיעין 
המדויק והרב־ממדי, חשוב לאמוד את ההשלכות המקצועיות 
על בעלי המקצוע המודיעיניים. מרחב המידע בעידן המודיעין 
המתאפיינת  המבצעית  מהסביבה  מהותי  חלק  הוא  המדויק 
בהיותה עמוסה וגדושה.23 גודש המידע כיום מקשה על מאמצי 
היתוך המידע והפיכתו לתמונת מודיעין בהירה,24 ואף מטשטש 
לעיתים את גבולות הגזרה בין הדרגים כפי שהיו מוכרים עד כה. 
כפועל יוצא מכך, העיסוק בכל ממדי הפעולה הרלוונטיים הפך 
מורכב יותר, ומול אנשי המודיעין ניצב אתגר מתמיד של דליית 
יצירת  לצורך  האפשר  ככל  יעיל  באופן  והתכתו  ממוקד  מידע 

תפוקה מבצעית רלוונטית בקבועי זמן מבצעיים. 
נוסף על כך, יש לבחון את אחד העקרונות החשובים של גורמי 
ביכולת  מדובר  פעם  לא  ההערכה.   - הקרב  בשדה  המודיעין 
להעריך סוגיה שלגביה אין די מידע נגיש.25 כל ניתוח מודיעין 
דיוק  ברמת  מאופיין  שהתקבל  המידע  אם  גם  הערכה,  דורש 
ומהימנות גבוהות. הערכת הקמ"ן את תמונת המודיעין מעניקה 
עומק ומייצרת פרשנות רלוונטית למפקד מול משימתו, בשונה 
כ"צינור".  ותפקוד  לכפופה  הממונה  מהרמה  מידע  מהעברת 
מציאות זו עשויה להשפיע על קצב המבצעי, בעקבות המתנה 
להתקדמות  כתנאי  מעריכים(  )לא  ואיכותי  מדויק  למודיעין 

ולמימוש התוכנית.
את  לחלוטין  פתרו  לא  המדויק  והמודיעין  המידע  מהפכת 
חוסר הוודאות בשדה הקרב.26 בפועל, לצד השיפור ברזולוציית 
על  שמתקבל  המדויק  והמידע  האויב  על  המושג  המודיעין 
אודותיו, מפקדים וקציני מודיעין מבצעים הרבה פחות עבודת 
הערכה מבעבר. בצבא ארצות־הברית, למשל, אם אין מספיק 
מודיעין נהוג להתבסס על מידע ודאי בלבד, וה"אומץ" לבצע 
תופעה  מפקדים  בקרב  התפשטה  לכך  בהתאם  פוחת.  הערכה 
ברמת  מידע  עליו  התקבל  שלא  אויב  על  בדיבור  הססנות  של 
על  ולא  ניסיון  לפי  לעומק  שטח  בניתוח  או  גבוהה,  מהימנות 

בסיס תובנות שקיבלו מרמה ממונה.

החיכוך בלחימה והלימוד המבצעי
כמו כל תפיסה, טכניקה ותורה, תחילה רוקמים אותה תפיסתית, 
אותה  משלבים  בהמשך  באימונים,  בה  להתנסות  מתחילים 
המבצעי.  במרחב  אותה  מיישמים  ולבסוף  הפעילות  בתכנון 
הלקחים שהופקו כתוצאה מהחיכוך המבצעי עם האויב ברובם 

להלן  שיפורטו  הלקחים  השלכות  מראש.  לחיזוי  ניתנים  אינם 
מגוונות ונוגעות הן לדרג הטקטי והן לדרג האסטרטגי. 

הלחימה  במהלך  ה־21,  המאה  מראשית  האחרונים,  בעשורים 
האמריקני  הפעולה  דפוס  התאפיין  ובעיראק,  באפגניסטאן 
טרור  וגורמי  התקוממויות  מול  ייצוב  במבצעי  בהשתתפות 
את  לכך  התאים  והצבא   ,)COIN  -  Counterinsurgency(
מהמעבר  כתוצאה  שלו.  והדוקטרינות  ההפעלה  תפיסות 
ארצות־הברית  צבא  שכִשירות  ניכר  טרור,  בארגוני  למיקוד 
ומוכנותה ללחימה קונוונציונלית בעצימות גבוהה פחתו באופן 

מהותי.27 
בשנים האחרונות, בדגש על התקופה שלאחר סיום המלחמה 
לחימה  תרחיש  מול  להיערכות  חוזר  המיקוד  בעיראק, 
דפוסי  את  מאתגר  זה  מצב  גבוהה.  בעצימות  קונוונציונלי 
של  ִרענון  ודורש  האחרונים  בעשורים  שהונהגו  הפעולה 
הצבא  הוציא  כך  בתוך  שלהן.28  מעמיקה  ובחינה  התפיסות 
האמריקני לפני שנתיים עדכון לתו"ל ניתוח המודיעין במסגרת 
של  ובחינה  העמקה  על  התבססו  העדכונים  הקרב.  נוהל 
השפעת הטכנולוגיה על הלחימה בראי התפיסה הרב־ממדית, 
רכיבי המודיעין המסורתי במסגרת  והעצמה של  הדגשה  לצד 

הניתוח הנדרש.29 

כמו כל תפיסה, טכניקה ותורה, תחילה 
רוקמים אותה תפיסתית, מתחילים 

להתנסות בה באימונים, בהמשך 
משלבים אותה בתכנון הפעילות ולבסוף 

מיישמים אותה במרחב המבצעי. 
הלקחים שצפים כתוצאה מהחיכוך 

המבצעי עם האויב ברובם אינם ניתנים 
לחיזוי מראש

אף שנושא הלחימה האורבנית קיים ומוטמע בתו"ל האמריקני 
הציפה  ובעיראק  באפגניסטאן  הלחימה  ה־20,  מהמאה  עוד 
מחדש את ההבנה שכוחות הפועלים בסביבה אורבנית נדרשים 
ועל־ תת־קרקעי  בהיבט  לעומק,  הקרקע  מאפייני  את  להבין 
קרקעי. לפיכך, ברמה התודעתית, העיסוק היה בעיקר באיסוף 
וניתוח מודיעין לצורך איתור, אפיון ופגיעה באויב יותר מאשר 
התחשבות בסביבה ובמאפיינים אחרים של המשימה. התוצאה 
של  ולחשיבות  לצורך  הנוגע  בכל  תודעתי  פער  יצירת  הייתה 
ניתוחי מודיעין אחרים, דוגמת ניתוח שטח. מצב זה החמיר עד 
כדי כך שבקרב קצינים וחיילי מודיעין שניתחו קרקע, למשל, 
התפתחה תובנה שלפיה מודיעין טקטי על מאפייני קרקע אינו 
באמת שימושי.30 למעשה, מדובר בסוג של איבוד אמון מקצועי 

בתחום זה של המקצוע המודיעיני. 
בנוגע  רחבה  הסכמה  קיימת  ארצות־הברית  שבצבא  מאחר 
למרחבי הפעולה העתידיים, כדי לייעל את הפעילות המבצעית 
נוסף  מאפיין  תנועה.31  כדי  תוך  למידה  לבצע  הכוחות  החלו 
ארגוני  של  יכולותיהם  העצמת  היה  בעיראק  הלחימה  של 
בעלת  שהייתה  בקרקע,  היאחזות  באמצעות  בהגנה  הטרור 
בניגוד לתפיסה המקובלת  זאת   - ומורכב32  צפוף  עירוני  אופי 
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שלפיה מרכיב יסודי בפעולת כוחות גרילה וטרור הוא הימנעות 
מעליונות  הנהנה  כוח  מול  להתמודד  בבואם  שטח  מהחזקת 
מספרית וטכנולוגית. מציאות זאת מחייבת את צבא ארצות־
הברית לייצר תו"ל עדכני אך מסורתי ככל שניתן, כדי להבטיח 
שבהיצמדות אליו יוכל הכוח למקסם את התפוקה המבצעית, 

הן מול גורמי טרור והן בראייה של לחימה בעצימות גבוהה. 
הכוחות  של  מהפעולות  גדול  חלק  כי  עולה  מהתחקירים 
האמריקניים בעיראק ובאפגניסטאן היו ללא הכנה מודיעינית 
קרב  לנוהל  בהתאם  אורבני  לחימה  מרחב  הכנת  מספקת. 
לפני פעולה נדרשת להיות יסודית, שיטתית ומקיפה. לפיכך, 
נדרשת הקפדה על עבודה בצמידות לתו"ל ולעקרונות הפו"ש, 
ניתוח המודיעין  וכנגזרת מכך, הקפדה יתרה על מימוש כלל 
לכל  או  האויב  לרכיב  הטיות  ללא  ומקיפה,  שוויונית  בצורה 

רכיב אחר בניתוח.33 
נוצרו בצבא ארצות־ מודיעין ספציפיים  סוגי  ִתעדוף  על  נוסף 
העבודה  באופן  מוחשיים  פערים  התקופה  באותה  הברית 
היו  לא  הפעולה  גזרות  במרבית  למשל,  כך,  השטח.  בהקשרי 
נגישות למפקדי המסגרות מפות מרחביות תקניות.34 כתוצאה 
האחרונות  בשנים  בעיראק,  שנלמדו  ומהלקחים  מהחיכוך 
מתחילה להיווצר מחדש התובנה שניתוח הקרקע מחייב הבנה 
ניתוח  )בהקשר של שטחים שולטים,  כל מאפייני הקרקע  של 
של  רק  ולא  אורבניים(,  מרכיבים  שטח,  תאי  ביצורים,  צירים, 

המאפיינים שמשפיעים בצורה ישירה על הלחימה.35 
מערכות  את  גם  לנתח  חשוב  בתהליכים,  התבוננות  על  נוסף 

חשוב  בוחן  כמקרה  נתפסה  אוקראינה,  מול  קרים,  האי  בחצי 
נכנס  רוסיה  צבא  האמריקנית.  הרב־ממדית  התפיסה  מול 
לחצי האי קרים עם כמות גדולה של סד"כ לוחם )לרבות כוח 
מיליציות מקומי(, הרבה מאוד אש ומעט מאוד מודיעין מדויק 
להפעיל  הרוסים  של  היכולת  טקטיות.  רב־ממדיות  ויכולות 
כוח תמרון קרקעי בשילוב אש סטטיסטית בהיקף גדול יצרה 
ועוצמה שקשה מאוד לעמוד בפניה. מציאות דומה, של  הישג 
והובילה אותם  ִהשתנות שדה הקרב, אתגרה את האמריקנים 
ההוכחה  לפיכך,  להצלחה.  כתנאי  רב־ממדית  תפיסה  לפתח 
שניתן להגיע להישגים אלה בגישה פשוטה וישירה, כפי שנקט 
צבא רוסיה, מערערת על הנחתם ומטילה ספק בנחיצותה של 

התפיסה הרב־ממדית והמודיעין המדויק. 
האחרונים  בעשורים  החיכוך  לימוד  בעקבות  שעלו  התובנות 
הרב־ בתפיסה  לביטוי  הבאים  שהרעיונות  היתר,  בין  מעלות, 
ממדית והמודיעין המדויק עלולים ליצור לעיתים סרבול, מאחר 
שהתקדמות טכנולוגית מתרחשת לעיתים על חשבון תפיסות 
מבכירים  דרישה  עולה  לכך,  בהמשך  מהעבר.38  מסורתיות 
לחזור  ואזרחיים,  ממשלתיים  ומגורמים  הצבאי  במודיעין 
יישום  מעצם  כיום  גם  ונשחקים  שהולכים  המקצוע  ליסודות 
לא  מצויה  לאתגרים  שהתשובה  נראה  הרב־ממדית.  התפיסה 
רק בהתחדשות, אלא גם בשימוש בשיטות מן העבר, בכל הנוגע 

לדברים שקודמינו עשו טוב מאיתנו. 

תחילת "הדרך חזרה" וכיוונים לעתיד
החיכוך והלמידה משפיעים בפועל הרבה יותר מהשפעותיו של 
לפיכך,  מסוימת.  קרבית  בטכניקה  בחירה  או  נקודתי  מבצע 
במדרון  שהוא  להבין  מתחיל  ארצות־הברית  צבא  לטענתי, 
חלקלק, והוא נדרש לתחם את התפיסה ולפעול לאיזונה, ואחת 
מהדרכים היא לשלב בה היבטים מהתפיסה המסורתית. זאת 
התפיסה  את  לטייב  במטרה  התאמות  שנדרשות  הבנה  מתוך 
מול האתגרים המובנים והלקחים שצפו עם הזמן. להלן יפורטו 
כיוונים ראשוניים שננקטים ומתוכננים בראי התאמת התפיסה 
בוצע  כי עד כה לא  יודגש  ליסודות".  "חזרה  על  לעתיד, בדגש 
והרב־ המדויק  המודיעין  בנושא  הלקחים  של  מקיף  תחקור 

ממדי כדי לבחון עיצוב של התפיסה מחדש. 
היא  שבוצעו  מהתחקירים  שעלתה  ביותר  הבולטת  התובנה 
נוצר אתגר של ממש  והעיסוק בריבוי ממדים  שבעידן המידע 
העיסוק  שימור  לצד  הנכונה,  במידה  ב"חדש"  להתעסקות 
המוכרת  התפיסה  את  לאזן  יידרש  זאת  לממש  כדי  ב"ישן". 
בעידן  גם  האויב.39  בנושא  יתר  מאמץ  בריכוז  שמאופיינת 
עֵתק  נתוני  רב־ממדיות,  סנסורים,  בריבוי  המאופיין  הנוכחי, 
)ביג דאטה( ועוד, הבסיס של המודיעין הצבאי לעולם יישאר 

נוהל קרב מודיעיני מעמיק המבוסס על תו"ל.40 
בהמשך לכך, יש להמשיך לשמר יכולות יסוד בהתנהלות תוך כדי 
לחימה, תוך הקפדה על עבודה לפי כלל סעיפי הניתוח של תו"ל, 
כולל שימוש בעזרים קשיחים, העברת דיווחים בקשר ושימור 
שנשחקה  יסוד  בכשירות  מדובר  ידניים.  בפורמטים  השימוש 
הפיקוד  מערכות  להתפתחות  במקביל  האחרונים,  בעשורים 
של  והכשרות  אימונים  לשמר  חשוב  והשתכללותן.  והשליטה 
כשירויות היסוד גם כדי להיערך לתרחיש של נפילת תקשורת 

או התנהלות תחת מתקפת לוחמה אלקטרונית.41 
ארצות־ שצבא  הנושאים  אחד  כי  הודגש  התחקירים  במהלך 
רכיב  חיזוק  הוא  כלפיו  יותר  ביקורתי  להיות  נדרש  הברית 

 תרשים 1: תצורות טקטיות אפשריות למפגש עם התקפת חזבאללה. הציווי לאחוז ביוזמה בלחימה הוא ציווי עליון

התובנות שעלו בעקבות לימוד החיכוך 
בעשורים האחרונים מעלות, בין היתר, 

שהרעיונות הבאים לביטוי בתפיסה הרב־
ממדית והמודיעין המדויק עלולים ליצור 

לעיתים סרבול, מאחר שהתקדמות 
טכנולוגית מתרחשת לעיתים על חשבון 

תפיסות מסורתיות מהעבר

וחלקה  שוטפת  פעולה  מאפשרות  אשר  והתקשורת  המידע 
ואויב  שטח  )רכיבי  המודרני  בעידן  מודיעין  לניתוח  כבסיס 
לפי  המתנהלת  רלוונטיים  חומרים  על  נכונה  עבודה  כאחד(. 
התו"ל לא תניב דבר אם מערכות המידע והתקשורת לא יהיו 
הלחימה  במהלך  כי  עולה  מהתחקירים  ומאפשרות.  יציבות 
אפשרה  לא  הלקויה  המבצעית  התקשורת  באפגניסטאן, 
היכולות  כל  את  ולהפעיל  המידע  כלל  את  להתיך  למפקדים 
בדרך  בקבוק  כצוואר  המערכות  היות  עצם  הממדים.36  בכלל 
נקודת  היותן  את  הדגיש  איכותיים,  מודיעין  תוצרי  להשגת 

תורפה בתפיסת המודיעין המדויק.37
חשוב לזכור שתמיד כשמדובר בתפיסה או בדרך פעולה יתבוננו 
הצבא או המדינה כלפי חוץ, אל הדומים להם, כדי לבחון את 
החיכוך  בחינת  על  נוסף  לפיכך,  וללמוד.  סביבם  המתרחש 
בעיראק, בוחן הצבא האמריקני באופן טבעי גם גורמים אחרים 
את  לבחון  כדי  האחרון,  בעשור  בלחימה  בחיכוך  שהיו  בעולם 
שלחימתו  רוסיה,  צבא  גם  נבחן  כך  מהם.  וללמוד  פעולותיהם 
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השטח בתהליכי המודיעין. במסגרת יישום הלקחים מהלחימה 
ארצות־הברית  צבא  מודיעין  מבצע  ובאפגניסטאן  בעיראק 
ניתוח  של  מקומו  את  לחזק  שמטרתה  מקיפה  מטה  עבודת 
השטח ולהיטיב את יישומו בלחימה, כך שיהפוך לרכיב מרכזי 

יותר בתהליך קבלת ההחלטות של המפקדים.42 
חייב  המבצעי  שהצורך  עולה  מהתחקירים  כך,  על  נוסף 
צריך  המודיעין  "ניתוח  העדיפויות:  סדר  בראש  תמיד  להיות 
היכולות  על־ידי  ולא  המבצעי,  הצורך  על־ידי  מוכוון  להיות 
הקיימות".43 ראשית הצירים בתהליכי המודיעין לעולם תהיה 
בקפידה  ייבחרו  מולה  החשובה.  הידיעה  וציון  המחקר  שאלת 
האמצעים והטכנולוגיות היעילות והזמינות ביותר שיוכלו לתת 

מענה מקיף ורלוונטי. 
בכלל  למציאות,  הניתן  ככל  דומים  להיות  האימונים  על 
שיפעיל  באופן  ורב־תחומי  רב־ממדי  אתגר  ולייצר  ההיבטים, 
לשמר  כדי  המודיעין,  של  והדיסציפלינות  היכולות  כל  את 
כשירות רחבה ולא מוטית מבחינה תחומית או נושאית.44 יש 
לייצר תרחישים שדורשים ביצוע תהליך מודיעיני סדור הכולל 
ואיסוף.  דפ"אות  אויב,  קרקע,  בתחומי  וייחודי  ייעודי  ניתוח 
התרגילים העתידיים צריכים לייצר גודש מידע, על בסיס ריבוי 
והתוצרים  השאלות  את  לזקק  צורך  מתוך  וממדים,  מקורות 

לתובנות שישפיעו ישירות על מרחב הלחימה.45  

מסקנות מניתוח הלחימה של צבא
ארצות־הברית 

ברמה הבסיסית ביותר, יש לבחון את המשמעויות המהותיות 
מול  הרב־ממדית  והלחימה  המדויק  המודיעין  תפיסת  של 
יכול  אינו  המיטבי  הפתרון  ועתידיות.  קודמות  תפיסות 
להסתפק בחדש בלבד, ויש לזכור תמיד שמה שקדם לו התבסס 

ככל הנראה על מחשבות ורעיונות טובים לא פחות. 
תפיסות  שתי  בין  שקיים  המובנה  מהמתח  להתעלם  אין 
יסודית  והקלסית  המסורתית  השיטה  שהוזכרו.  המודיעין 

המודיעין  של  השיטה  בעוד  לפרטים,  ויורדת  איטית  יותר, 
המדויק והרב־ממדי מהירה יותר ולעיתים אף מאפשרת לדלג 
על חלק משלבי הניתוח והעיבוד. יש לא מעט גורמים בכירים 
ותורת  התפיסה  כי  היום  אף  שמזהירים  ארצות־הברית  בצבא 
הלחימה הרב־ממדית אינה בשלה דייה, ולפיכך אין להתייחס 
ברב־ העיסוק  את  כיום  לתחם  ניתן  לדבריהם,  ככזאת.  אליה 
ממדיות כבמעין ניסוי כלים, שמולו יש לבחון מחדש את התו"ל 
הגישה  של  מחודשת  התאמה  או  כוונון  נדרש  אם  לשקול  כדי 

המסורתית מול אתגרי המציאות כיום.46 
באותו אופן, כך גם בהקשר המודיעיני, הצבא אינו יכול להרשות 
המודיעיני  לעיבוד  המבצעי  הקשב  מוקד  את  להסיט  לעצמו 
)והפעלת האש( באופן שיגרע מיכולותיו או מקטלניות התמרון 
שלו. מצב כזה עלול להוביל, בין היתר, לאי־יכולת של מסגרות 
לייצר תחבולה בדרג השטח.47 העצמאות המאפשרת  טקטיות 
)מדויק(,  במודיעין  מוחלטת  תלות  ללא  לפעול  השטח  לדרגי 
להעמיד  היכולת  את  ומייצרת  התמרון  מהירות  את  משפרת 
כי עקרונות  יודגש  ואתגרים מורכבים.48   דילמות  בפני האויב 
והתמרון  אלה, בראי מימוש התחבולה, הקטלניות, העצמאות 
המהיר, הם אבני יסוד אף בצה"ל, ולפיכך חשוב ללמוד ממקרה 
בוחן זה וליישם את המסקנות והתובנות העולות ממנו באופן 

שיוביל ליצירת יתרון ולהעצמת כוחותינו.

השוואת מקרה הבוחן לצה"ל
והמלצות ליישום

ומתקדם,  מערבי  צבא  הוא  ארצות־הברית,  צבא  כמו  צה"ל, 
מתקדמות  מודיעין  יכולות  על  מהותי  באופן  שמתבסס 
וחדשניות כדי לממש את מטרותיו. לצד זאת, מאפייני התהליך 
בנוף  ייחודיים  הם  ארצות־הברית  של  היבשה  צבא  שעובר 
העולמי בהתאם לתפקידו והיערכותו להתמודדות עם מעצמות 
עולמיות בעשורים הקרובים. מנגד, ניתן למצוא לא מעט קווי 
והמודיעין  הרב־ממדיות  תפיסת  של  בהקשר  לתהליך  דמיון 

הדגמת כטמ"מים של חיל הים אמריקני, 2005. ניתוח המודיעין צריך להיות מוכוון על־ידי הצורך המבצעי, ולא על־ידי היכולות 
הקיימות. צילום: ויקיפדיה
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ארצות־הברית,  בצבא  לנעשה  בדומה  כך,  על  נוסף  המדויק. 
כיום  בצה"ל  הנערכת  המבצעית  והלמידה  הסיכומים  מרבית 

מטרתם לאפשר מתן מענה נקודתי ומתוחם מול בעיה.
ארצות־הברית החלה לגבש את התפיסה הרב־ממדית בתחילת 
העשור הקודם וכבר יישמה אותה בלחימה בעיראק, תוך למידה 
מהחיכוך עם האויב. לעומתה, צה"ל החל ליישם את התפיסה 
המדויק,  במודיעין  שימוש  של  בהקשר  האחרונות.  בשנים  רק 

בחסרונותיה  הכרה  על  בדגש  אלה,  תובנות  בהטמעת  רבה 
וקציני  המפקדים  בשיקולי  נוכחות  ובהיותן  התפיסה,  של 
המודיעין באופן שיאפשר גמישות ופתיחות להמשך יישומה 

בשטח ושיפורה עם הזמן.
בעקבות  ראשוניות  תובנות  מעט  לא  יש  אלה  בימים  כבר  	•
ניתן  ארצות־הברית.  בצבא  הרב־ממדית  התפיסה  יישום 
מול  אותם  ולבחון  הופקו  שכבר  הלקחים  את  לקחת  ורצוי 
התפיסה הצה"לית שהתגבשה, כדי לאתר קווי דמיון ולעצב 
למידה  בצה"ל.  היישום  תחילת  של  הנוכחי,  בשלב  מענה 
ויישום של לקחי צבא ארצות־הברית בצה"ל יאפשרו לפעול 
מנקודת התחלה טובה יותר ולמנוע חזרה מיותרת על אותן 

הטעויות בעתיד.
של  הבשורה  בצה"ל  גם  ארצות־הברית,  לצבא  בדומה  	•
יחסית,  חד  מעבר  בחובה  טומנת  הרב־ממדית  התפיסה 
תהליכים  של  מקומם  את  לתפוס  עלולה  מסוימת  ובמידה 
בין  הנדרש  האיזון  את  לבחון  יש  וקלסיים.  מסורתיים 
תהליכי  ובין  והמתפתחת  החדשנית  הרב־ממדית  התפיסה 
בעידן  ולחזק  לשמר  שיש  והמסורתיים  הסדורים  העבודה 
המודיעין המדויק, בדגש על תהליכי ניתוח השטח כהזדמנות 
להתאמת  החדש  בין  השילוב  לכוחותינו.  ממשית  מבצעית 

הישן הוא המפתח להצלחה של כל שינוי מהותי.
אחר  שיעקבו  בקרה  מנגנוני  להקים  מקום  יש  כך,  על  נוסף  	•
ואתגרים  פערים  באיתור  יסייעו  בצה"ל,  התפיסה  יישום 
שונים,  באמצעים  המתגבשת  התפיסה  את  לטייב  ויאפשרו 
ביקור  זרים,  צבאות  ושל  פנים־צה"ליים  למידה  כנסי  בהם 
ללימוד  זרים  צבאות  של  לחימה  ובמוקדי  אימונים  בשטחי 
אודות  על  מתמשך  לתחקור  מנגנון  הקמת  וכן  פקטו  דה 
לקחים  וריכוז  שלה  האפקטיביות  בצה"ל,  התפיסה  יישום 

מהמפקדים ומקציני המודיעין בדרגים השונים.

המצב בשני הצבאות דומה גם בחיכוך. לפיכך, נכון וראוי לבצע 
למידה על בסיס ניסיונו של צבא ארצות־הברית, שנמצא כמה 
צעדים )ושנים( לפני צה"ל בשלבי יישום התפיסה. למידה כזו 
בסיס  על  הצה"לית  התפיסה  את  ולטייב  לעצב  לסייע  יכולה 

"טעויות של אחרים" כדי להעמיד תוצר ברמה גבוהה יותר. 
להלן כמה המלצות ליישום:

חשוב להפנים כי מדובר בתפיסה הדורשת טיוב ודיוק מרביים.  	•
יש להיזהר משיווק התפיסה בצורה מוקצנת ומוגזמת, כאילו 
ביכולתה לתת מענה לכל הבעיות המבצעיות הקיימות. כמו 
בכל שינוי, גם בהקשר של התפיסה הרב־ממדית והמודיעין 
המדויק יש נדבכים הדורשים בחינה לאורך זמן. יש חשיבות 

על האימונים להיות דומים ככל הניתן 
למציאות, בכלל ההיבטים, ולייצר אתגר 

רב־ממדי ורב־תחומי באופן שיפעיל 
את כל היכולות והדיסציפלינות של 

המודיעין, כדי לשמר כשירות רחבה ולא 
מוטית מבחינה תחומית או נושאית

הלווייניסטים של 9900 שאוספים מידע מודיעיני מכריע - כל הדרך מהחלל. צילום: מרבית הסיכומים והלמידה המבצעית הנערכת 
בצה"ל כיום מטרתם לאפשר מתן מענה נקודתי ומתוחם מול בעיה. צילום: אתר צה"ל
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ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.

סיכום
עידן  של  נגזרת  הם  הרב־ממדית  והתפיסה  המדויק  המודיעין 
הטכנולוגיות  היכולות  קידום  ושל  חיים,  אנחנו  שבו  המידע 
עצומה  בשורה  איתו  מביא  השינוי  האחרונים.  בעשורים 
ופוטנציאל מחד, אך חשוב להיות ערני לנוכח האתגרים שהגישה 
שמאפיינות  להטיות  נוגע  מהם  אחד  מאידך.  איתה  מביאה 
המדויק  במודיעין  יום־יומי  בשימוש  המודרניים  הצבאות  את 
בשגרה ובאימונים, שחלקן קיימות באופן מובנה וחלקן צפות 
במהלך חיכוך עם האויב, כפי שקרה לארצות־הברית בעיראק 
ניתן  כמקדמת  הנחשבת  חדשה  תפיסה  בעוד  ובאפגניסטאן. 
בדרך  )השתכללות  יחסית  בקלות  פעם  לא  וליישם  לגבש 
תוך  בקרה  לבצע  יותר  קשה  לרוב  בברכה(,  מתקבלת  כלל 
נדרש.  אם  לאחור  לחזור  ואף  התאמות  לערוך  השינוי,  כדי 
במקרה של התפיסה הרב־ממדית והמודיעין המדויק מדובר 
"לדרוס"  שעלולה  לחדשנות  במעבר  אלא  קטן,  בשינוי  לא 
שנים  זה  הנהוגה  והמסורתית  הקלסית  הלחימה  תפיסת  את 

בלחימה המודרנית.
מאמר זה הצביע על הקשר בין החיכוך עם האויב, התפתחותו 
תפיסת  על  השפעתו  ובין  האחרון,  בעשור  האיומים  וִהשתנות 
בצבא  הרב־ממדית(  התפיסה  )במסגרת  המדויק  המודיעין 
היבשה של ארצות־הברית. עלה כי נוצרו כמה הטיות מהותיות, 
ניתוח  של  קרנם  ירידת  בהן  המודיעיני,  בהקשר  היתר  בין 
למודיעין  ו"התרגלות"  הקלסית,  הלחימה  תורת  ושל  השטח 
צבא  של  מבצעית  למידה  לאחר  גבוהה.  וברזולוציה  איכותי 
והפקת  מחד,  האחרונים  בעשורים  מהחיכוך  ארצות־הברית 
ממש  של  להישגים  שהובילו  בעולם  מהתרחשויות  לקחים 
מדויק  במודיעין  תלות  וללא  מסורתיות  דוקטרינות  ביישום 
את  מובילות  האויב  התפתחות  וכן  החיכוך  כי  נראה  מאידך, 

צבא ארצות־הברית לחזור במידה מסוימת ליסודות ולתהליכי 
ההתקדמות  בין  איזון  לייצר  במטרה  המסורתיים,  המודיעין 

הטכנולוגית ובין יישום הדוקטרינה הצבאית הבסיסית.
מצבאות  ולמידה  תובנות  אחר  לעקוב  להמשיך  מאוד  חשוב 
זרים בנושא זה. החיכוך שהצבאות הזרים חווים מאפשר צוהר 
בשל  להערכתי,  לנצל.  שיש  ונדירה  איכותית  מבצעית  ללמידה 
התהליך  ובין  בארצות־הברית  שמתרחש  התהליך  בין  הדמיון 
שהחל כמה שנים לאחר מכן בצה"ל, ניתן ואף מתבקש ללמוד 
גם  וליישמן  האמריקני  הצבא  מתחקירי  שעלו  מהתובנות 
בצה"ל. בהתאם לכך, יש לשקול את העלאת המודעות לנושא 
בקרב הדרגים השונים, תוך לימוד הלקחים שהפיקה ארצות־
הברית עד כה, לבחון יצירת איזונים בין התפיסות וכן בקרה על 
המשך יישום התהליך בצה"ל. ניכר שנוצרה כאן הזדמנות נדירה 
המאפשרת לנצל את הימצאותם של גורמים זרים כמה צעדים 
לפנינו בתהליך זה כדי ללמוד מניסיונם כ"צוות חלוץ", לטובת 

טיוב ושיפור ההבנה וההיערכות להמשך ההתפתחות בעתיד.
להערכתי, הטכנולוגיה תמשיך לפרוץ דרך ולהתקדם בעשורים 
והקטנת  המלאכותית  הבינה  התפתחות  על  בדגש  הקרובים, 
שהתהליכים  נראה  ובמקביל  מכך,  כתוצאה  הלוחם  הכוח 
והקלסיים  המסורתיים  הסדורים,  )והמודיעיניים(  הצבאיים 
יאותגרו יותר ויותר. גם אם הפיתוי להתחקות אחר החדשנות 
יגדל,  ונוחים  קלים  בפתרונות  שימוש  ולעשות  והטכנולוגיה 
יכולתו  ואת  המפקד  של  מקומו  את  יתפסו  לא  שאלה  חשוב 
בגזרתו.  מבצעית  המתרחש  את  לעומק  ולהבין  לשלוט 
מציאות מורכבת זאת עלולה לייצר ריכוזיות, לגרוע עצמאות 
ליזום  עליהן  להקשות  מכך  וכתוצאה  הכפופות,  מהיחידות 

וליישם תחבולה בגזרתן.

צילום מהלוויין אופק מעל סוריה. החיכוך שהצבאות הזרים חווים מאפשר צוהר ללמידה מבצעית איכותית ונדירה שיש לנצל. 
צילום: משרד הביטחון
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