
   ירטואליותמלול המערכה המרחב הו

   לחימה במרחב הווירטואלי – 1שקף מס' 

מרחב הלחימה הווירטואלי הוא מרחב מעשה ידי אדם, הוא נשען על טכנולוגיה, והוא היה קיים בעבר 

אדם בתחומי הרוחניות, המורל -לא כמרחב לחימה אלא ככוחות עליונים המשפיעים על בני

באמצעות אמונה דתית או בדמות מנהיגים דומיננטיים, שדה הקרב ההוא היה והמוטיבציה ודומיהם 

זה תקף וקיים גם כיום וקרוב  –ממוקד באדם הלוחם, במנהיג ובאוכלוסייה כולה. זה לא השתנה 

 לוודאי לנצח נצחים.

אלא שעידן המידע יצר מערכות הפעלה הנשענות על עיבוד והפצת מידע בטכנולוגיות אלקטרוניות 

גיטליות שהגישה אליהן והשפעתן אינה כבולה לגיאוגרפיה ונעשית במרחב וירטואלי ופועלת ודי

בתחומי ההשפעה הקוגניטיבית הוותיקה ומכפילה ומשלשת אותה בתפוצתה ובמעורבות בתהליכי 

ההיווצרות של ההשפעות הוותיקות בעיצוב דעת קהל ובתהליכי קבלת החלטות, ובנוסף נוצר הצורך 

  פיע על פעולות מערכות טכנולוגיות מבוססות מידע והיכולת להש

המתרחשת במרחב וירטואלי  השפעה התפתח שילוב של מרכזי עצמה והשפעה אנושיים וטכנולוגיים

  מרחב לוחמת המידע –מרחב פעולה הרוחני של העבר מתפתח למרחב לחימה וירטואלי  -

   לחימה בשלבי המלחמה – 2שקף מס' 

רחב המידע אינן קטלניות, ואף מידת האלימות שלהן אינה מתבטאת מרבית פעולות הלחימה במ

הלחימה הזו אינה נתחמת בגבולות המלחמה  –, ולכן או בהרס פיזי בפגיעה ישירה בבני אדם

המוגדרים בדיני המלחמה הבינלאומיים, והלחימה הזו חוצה את גבולות הזמן והמרחב של מלחמה 

מתה, מטרותיה ושימושיה כולם נתונים בידינו. יעדיה ניתנים "מקובלת". זו לחימה שאינה פוסקת, עוצ

פי מצב המלחמה המוגדרת הקונבנציונלית, טרום מלחמה הלחימה ממוקדת בהתכוננות -להגדרה על

עריכת ניין תשתית המטרות ובניין הכוח, למלחמה הפיזית, בחירת המטרות, עיצוב תורת לחימה, ב

ות מצבי פתיחה נוחים כאשר יעלה הצורך. במצבים קריטיים היוצרלקטלניות, -מערכות מקדימות, לא

במיוחד הלחימה הווירטואלית עשויה להיערך בשלב הזה גם למטרות השגת עליונות ואולי אף שליטה 

 ראה הלחימה בפרויקט הגרעין האירני כדוגמה.  –כדי להימנע מצורך בלחימה פיזית אלימה 

ת הם למימוש היכולות שנבנו מראש להשגת יעדים בעת מלחמה פיזית יעדי הלחימה הווירטואלי

  לחימה באוויר, ביבשה ובים.ההתואמים למטרות המלחמה הקונקרטית, ולסיוע ללחימה במרחבי 

הקהל  בסיום המלחמה הפיזית הלחימה הווירטואלית מתמקדת במימוש הישגי הלחימה, בדעת

  שגי המלחמה ויעדיה.הלאומית והבינלאומית  ובתמיכה במאמצים המדיניים להשלמת הי

   מטרות הלחימה – 3שקף מס' 

מטרתן להשפיע על מקבלי –נקבעות מטרות הלחימה במרחב הווירטואלי  המלחמה על בסיס יעדי

 החלטות בכל הרמות.

המרחב הווירטואלי הוא ממד רחב חסר גבולות, הלחימה  –תחילתן בתיחום מרחב הלחימה הרלוונטי 

התמקדות במה שמשרת את מטרותינו כדי לא להתבזר לכל רוח תיחום מרחב לחימה,  תבו מחייב

  וכדי לרכז מאמץ.

לא כנגד פרטים, מערכות קבלת החלטות בכל הרמות,  –הלחימה נערכת בעיקרה כנגד מערכות 

מערכות ניהול ושליטה ברמות התפעול, מערכות איסוף, עיבוד והפצת מידע לקהלים שונים ולצרכים 

מעצבי דעת  –ומית אזרחית שלטונית וצבאית, מערכות הפצת מידע נבחרים, מערכות תשתית לא

  קהל, המדיה האלקטרונית, רשתות חברתיות, וכדומה.

ולהגדרות הצורך של מפקדי הלחימה במרחבי  םלחימה כסיוע לצרכיהובנוסף מותאמים אמצעי ודרכי 

  האוויר, היבשה והים.

   הרעיון המבצעי – 4שקף מס' 



לוחמת המידע מוכוון להשגת עליונות ביוזמה בניהול המערכה, השגת עליונות הרעיון המבצעי בבסיס 

 אצלנו ואצל האויב –בדעת הקהל הבינלאומית והפנימית 

דרכי הפעולה מתבססות על היכולות הטכנולוגיות העומדות לרשותנו והיכולות הטכנולוגיות 

  ידי  האויב.-המופעלות על

טכנולוגיים וארגוניים, בכל לחימה , ובכל שלב  –צמה הלחימה הווירטואלית מתמקדת במוקדי עו

לעתים מערכות פיזיות המשפיעות  –פי תרומת ההישג בפועל להשגת מטרות המלחמה -בלחימה על

על תפעול, לעתים מערכות מידע המשפיעות על יכולת תפקוד וקבלת החלטות, ולעתים מטרות דעת 

  קהל.

מיחסי כוחות כמותיים יכולות האיום נובעות מיכולות  מאחר ולוחמת המידע אינה תלויה או מושפעת

באותה מידה שהן מצויות בידנו. הפעלת  –תיאורטית  –טכנולוגיות, ואלה מצויות ברשות האויב 

 –תיאורטית  –היכולות שלנו מותנית באבטחתן. ניהול המלחמה והלחימה שלנו פגיע במידה דומה 

הגנה  –קריטית ליכולותינו להפעיל אותן לצרכינו לזה של האויב, אבטחת והגנת המערכות שלנו 

  והתקפה בלוחמת מידע זהות בחשיבותן וחייבות להיות משולבות בתורת לחימה אחידה. 

   יכולות ואמצעים – 5שקף מס' 

הצרכים המבצעיים של לוחמת מידע בלחימה שאינה קטלנית תחומים ליצירת תחושת מחנק 

ויב, יצירת חוסר יכולת להביא עוצמות שלו לידי ביטוי ידי  הא-בהפעלת מערכות ותהליכים על

משמעותי, בלבול ושיבוש מערכות קבלת ההחלטות והתפעול עד לכדי פיחות משמעותי ביכולת 

 התפקוד שלו ומכאן בעוצמתו האפקטיבית בלחימה

 בהתאמה כמובן, אבל זה גם מחייב אבטחת ושימור יכולותינו שלנו להפעיל את –זה נכון בכל רמה 

  מערכותינו ולמצות את יכולותינו הקטלניות והכלליות

   מדרג ההשפעות – 7שקף מס' 

 –מותאם לרמת המשימות  ברמות הטקטיות, המערכתיות והאסטרטגיות הנדרשות מדרג ההשפעות 

 ללחימה הקטלנית במרחבי הלחימה ביבשה, באוויר ובים. וכהשלמהכל זאת במקביל 

ל כולם, הוא מרחב לחימה רביעי שחשיבותו, תרומתו ומשימותיו מרחה הלחימה הווירטואלי מרחף מע

ואת לחימה המרחבי הלחימה יחדיו יוצרים את השיגי  תלחימה, ארבעבהם חלק מהפעלת הכוחות 

  מטרות המלחמה. היכולת להשיג את

   יעדי המערכה – 8שקף מס' 

 הגדרת יעדי הלחימה ובחירתם סובבת סביב הצרכים המבצעיים הבאים:

  ת מצב לקדמותו כתנאי מינימום ושיפור המצב כיעד ארוך טווחבהש –האסטרטגית  ברמה

היעדים הם השגת עליונות שמשמעה מתן חופש פעולה לכוחותינו ומניעת או  –ברמה המערכתית 

  שיבוש במידה מספקת של יכולת האויב לשבש את פעולותינו

כזי עוצמה ומתן עליונות במידע לת להשיג יעדים אלה דרך תקיפת מרעוהלחימה הווירטואלית פ

  ובמודיעין למפקדי כוחותינו המאפשרת להם לבחור בדרכי פעולה התואמים ביותר לדרכי לחימתם

   אמצעי הלחימה – 9שקף מס' 

אם  –אמצעי הלחימה במרחב הווירטואלי נגזרים מהטכנולוגיות ליצירת, עיבוד ושימוש במידע 

במערכות  –ר אם ללחימה במערכות ניהול והפצת מידע לוחמת סייב –ללחימה במערכות ממוחשבות 

תקשוב לסוגיהן, במדיה האלקטרונית וצורותיהם השונות, ובמקביל מערכות אבטחה ומיגון הן תנאי 

 לתפעול המערכות שלנו

כמו במערכי אמצעי לחימה אחרים , רק בהבדלים הנובעים מהיכולות הטכנולוגיות ומאופי יעדי 

אמצעים המופעלים מהעומק של מרחב  -ה פועלים בשתיים וחצי רמות  המטרות , אמצעי הלחימ

מרחבי העומק של האויב, והם מופעלים  אל מרחב קרב המגע של כוחותינו וגםאל גם  –הלחימה 



הדורשים נגישות כאלה ישירות או באמצעות מוקדי תאום וניהול קדמיים, אמצעים קצרי טווח או 

פרוסים עם צוותי קרב המגע או הם  –ישירה ומידית בין הכוח המסתייע ותוצרי הלחימה הווירטואלית 

  ראיה וכדומה.-למשל אמצעי מיגון, אמצעי תקיפה מותני קו –במרחב הסיוע 

הן מערכות שילוב ניהול ושליטה המשלבות יכולות של כלל המערך ובין הרמות,  –ומחצית הרמה 

הן תמצאנה לרוב במפקדות ברמות שונות בדמות עמדות ניהול ושליטה, או כחלק  –מית והעומק הקד

  ממערכות ניהול מידע משימתיות ומתמחות.

  בסרטונים הבאים נמשיך לפרט.

  

 


