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 . עוזרת מחקר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 
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 הקדמה

לו א אירוע שנמצא בעיצומו וקהילות המודיעין בארץ ובעולם נדרשות לתת ימגפת הקורונה ה

לצד , בתחום האזרחי תקדימי איתו המודיעין נאלץ להתמודדמדובר באירוע שמכיוון . מענה

פערים אלו . למגפותמשימת ההתרעה  למתנכון להיום קיימים פערים בהש, הברורות התועלות

 של עבודת ההתרעה 2מים"לארבעת המ המענ מתןקושי ב ובכלל זה : סיבות ממספרנובעים 

והיעדרו של עיסוק מספק של המערכת  3("מתי"הבדגש על ) כאשר מדובר באויב לא אנושי

  .4המודיעינית בסוגיות אזרחיות בעת שגרה

, "המפוזרת"בסוגיית ההתרעה  מתמקד James J. Wirtz6-ו Daniel S. Gressang5מאמרם של 

ביניהן גם קהילת המודיעין , שניתנה לפני ובמהלך המגפה מצד קהילות מחקריות שונות

. את מקבלי ההחלטות עלולה לבלבל ,לטענת כותבי המאמר, התרעה מסוג זה 7.האמריקאית

היא אמנם נותנת חיזוי להתפרצות מגפה לפרטי פרטים ובהמשך גם עוקבת אחר הפרטים של 

, ראייתםב. אך היא לא נותנת הערכה להשפעות מסדר שני ושלישי לאיום מסוג זה ,המגפה

דפוס זה הוביל לעיכוב בתגובות ברמה הלאומית והגלובלית למגפת הקורונה מצד מקבלי 

 . ההחלטות
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סדרה של ארבע שאלות שנועדו להכווין את חוקרי המודיעין אל עיקרי  –הוא כלי במסגרת עבודת ההתרעה " ארבעת הממים" 
research.org.il/userfiles/image/cat2/073-cehttps://www.intelligen-. ?מתי? מקום? מה? מי: המידע הדרוש להתרעה

081.pdf 
3

במכון לחקר המתודולוגיה בנושא המשמעויות של משבר הקורונה עבור קהילת המודיעין  0.0.0202-סיכום דיון שנערך ב 
 research.org.il/userfiles/banners/Coronz.Zoom.pdf-https://www.intelligence. ומשימותיה

4
מחשבות על המודיעין הלאומי בצל : צורכי המידע והידע של מדינת ישראל בתחומי עניין אזרחיים(. 0202מאי )' ע, גוטרמן 

https://www.intelligence-. המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין. התפרצות הקורונה
%2015.pdf-research.org.il/userfiles/banners/Omek%20 

5
 .NSA-שנה ב 12בעבר שירת . שבפלורידה ERAUל באוניברסיטת "מרצה בכיר של לימודי ביטחון ויחב 
6

 . קליפורניה, מרצה לביטחון לאומי בבית הספר של הצי ללימודים מסומכים במונטריי 
7
 Gressang, D. S., & Wirtz, J. J. (2021, June 14). Rethinking warning: Intelligence, novel events, and the covid-19 

pandemic. Taylor & Francis. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08850607.2021.1913023?journalCode=ujic20.  

https://www.intelligence-research.org.il/userfiles/image/cat2/073-081.pdf
https://www.intelligence-research.org.il/userfiles/image/cat2/073-081.pdf
https://www.intelligence-research.org.il/userfiles/image/cat2/073-081.pdf
https://www.intelligence-research.org.il/userfiles/banners/Coronz.Zoom.pdf
https://www.intelligence-research.org.il/userfiles/banners/Omek%20-%2015.pdf
https://www.intelligence-research.org.il/userfiles/banners/Omek%20-%2015.pdf
https://www.intelligence-research.org.il/userfiles/banners/Omek%20-%2015.pdf
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 –החוקרים לא מסתפקים רק בהצגת ובתיאור הבעיה אלא גם מציעים מתודולוגיה לפתרונה 

ומוקדש  הבירוקרטיםשמשוחרר מן הכבלים מודיעין גוף  –8(Skunkworks) "סדנת הבואשים"

מפני ההשפעות העקיפות של איומים עתידיים וגם מפני הזדמנויות טכנולוגיות להתרעה 

 . שיכולות להביא ליתרון למדינה

 הבעייתיות הקיימת בהתרעה הנוכחית על הקורונה

". התרעה מפוזרת"ההתרעה על מגפת הקורונה הייתה זמינה אך הייתה , על פי המאמר

ר "ד עליו כתבש ,"ההפתעה המפוזרת"התרעה מפוזרת הוא מונח שקיבל השראה מרעיון 

הפתעה "ו" הפתעה מרוכזת: "אבנר ברנע ולפיו ישנם שני סוגים של הפתעות מודיעיניות

כתוצאה מהתפתחויות  מתרחשתלמצבים שבהם ההפתעה  תמתייחס המפוזרת. 9"מפוזרת

כזו שמטרתה  היא " התרעה מפוזרת"מכאן ש. ספונטניות או הדרגתיות שקשה לזהות אותן

קהילת המודיעין האמריקאית , הקורונהאירוע בהסתכלות על . א להזהיר מפני מצבים שכאלוהי

מידע על אופי הוירוס ב הייתה חסרה אך התרעה זו . ני התפרצות צפויה של מגפהמפ ההתריע

עקבו אחר שורה של התפתחויות  והמודיעין קהילות המדע, כלומר. ועל מועד התפרצותו

באשר יות ורפואיות במשך עשורים שהובילו להערכות מדויקות חברת, כלכליות, סביבתיות

לא הביא  ,בין היתר, שיח זה, עם זאת. ולהשלכות הצפויותבתחום המגפות לעתיד להתרחש 

כדי ל  של התפרצות מגפה להבנה כי שינויי האקלים והגלובליזציה יחריפו את הבעיה המקומית

 . בעיה גלובלית
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 .ממודר וחופשי מנוהלים מיותרים, הפכה בתעשייה לשם נרדף למפעל המנוהל באופן עצמאי" סדנת בואשים" 
9
 Barnea, A. (2020). Strategic intelligence: a concentrated and diffused intelligence model. Intelligence and 

National Security, 35(5), 701-716. 
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יצרו רושם מועט בקרב המנהיגים ומקבלי ההחלטות אשר " זרותומפ"ההתרעות ה, נוסף על כך

דבר שבעצם נוגד את ההגדרה של . מצפים ואף דורשים מודיעין מעשי שמאפשר לפעול בהתאם

שלפיה התהליך של  Joseph S. Gordon-ו John A. Gentryי  "התרעה כפי שהוגדרה ע

.  ע ולשכנע אותם לפעול בהתאםההתרעה נועד להזהיר מנהיגים מפני סכנות שעתידות להפצי

את מחדש  דרש לפרשני, לדעת כותבי המאמר, למרות שמגפת הקורונה היא אירוע בהתהוות

 . של איומים לא מסורתיים ואתגרים חדשים בהקשר ההתרעה ותוצריו במיוחד מושג

 אזרחי-לאומיאירועים מודיעיניים בתחום ה לשההשלכות מדרגה שנייה ושלישית 

. ההתייחסות של ההערכות המודיעיניות היא כלפי הרמה הראשונה של איומים אזרחיים, כיום

ההערכות כוללות ממצאים כמו שיעורי התמותה והתחלואה , בתחום המגפות, לדוגמה

ות מחמיצהערכות אלו . וההערכות למידת המוכנות של הקהילה הרפואית והתשתיות למגפה

 . ודיעין הלאומי אזרחיאת הרמות האחרות של אירועים בתחום המ

באמצע אחד )כיום  עומדיםנקודת הזמן בה אנחנו ב הראה לנו אולי מוזר ת וז אמירהעל אף ש

במדדים  שכמעט ולא עומד אירוע בהשוואה לאירועי עבר היא, גפת הקורונהמ -( מגלי המגפה

 כאירוע דרמטיבררה הת  התפרצותה של מגפת הקורונה, עם זאת. של מצב רפואי מיוחד

ה תפתחה שהקורונהלכך היא שהובילו המרכזיות אחת הסיבות . שעדיין ממשיך להכות גלים

הציבור הגיב בנחרצות והעלה טענות על חוסר כשירות . ברחבי העולם אירוע נפיץ פוליטיתל 

מחסור מצב של , דוגמהל . ואמינות בתגובה להתנהלות הממשלות אל מול איום הקורונה

 (ת במהלך התפרצות של מגפהבוודאוכמעט  צפויש)באספקה רפואית או אספקה נמוכה 

של ההנהגה או  מספקות בלתי איכויותיכולות או של כתוצאה  רבים אזרחים י"ענתפס 

 . הפקידים
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בהערכות הקודמות של קהילת המודיעין האמריקאית היה  יםהחסר יםהמרכיב אחד ,לפיכך

 מגיפהשעם מגוון השינויים  ותמודדי  חברות ופרטים, ממשלות שבוהבנה של האופן העדר 

מרקם ה על כךהצפויות מוההשלכות  ('הגבלות מרחק וכו, למשל סגרים) מביאה איתה

העומד בפני חוקרי מודיעין במקרה של הופעת מגפה  מרכזיאתגר מכאן ש. חברתי-הפוליטי

 . חלקם לא פחות קריטיים, הוא להעריך כיצד הסוציולוגיה של מגיפה תוביל לנזקים משניים

חברתיות וארגוניות עלולות להגביר את , שעוסק בהבנה כיצד אינטראקציות פוליטיות, תחום זה

הינו עמוד התווך של , נורמאליתההנזק שנגרם כתוצאה מפגיעה ספציפית בשגרת החיים 

חוקרים באקדמיה המעוניינים בזיהוי והערכה . הספרות המתפתחת בנושא הביטחון הלאומי

עמידה מול זעזועים ) חוסן בות שלשל סיכונים לעתים קרובות מדגישים את הצורך והחשי 

 . ויכולת התאוששות מהירה של החברה( ביעילות

י "עכלומר ) אירעואלו לאחר ששל תגובה לשם צמצום נזקים , הנהוגה כיוםתפיסהה, מנגד

של  ןאת יכולת להגביל עלולה (רמה הראשונה של האיומיםיצירת ההערכות המתייחסות ל 

 . ןת המודיעין לשלב השפעות מהסדר השני והשלישי בהערכותיהוקהיל

 אתגרים כמקור להזדמנויות

רשימת  בתממטרותיה היא הרחת קדחתנית שאחת מאופיין בתחרו, הנוכחיהעידן 

חלק מטכנולוגיות אלו יכולות גם . הזדמנויות חדשות יבטיחוהטכנולוגיות המהפכניות ש

על ההתמודדות אל  ולהקל הפוליטי העתידיהחברתי ו, להשתלב בהתפתחויות במישור הכלכלי

קהילת המודיעין , לכן. ת מגמות לכיוונים אחריםהשתנות מהירה של מול אתגרים או גורמים ל 

מדעיות פריצות דרך להתריע לא רק מפני איומים אלא גם מפני המצאות טכנולוגיות ו צריכה

 .  שרלוונטיות בעיקר למישור האסטרטגי



6 
 

המודיעיניות והביטחוניות סיפקו , הקהילות המדעיות, מגפותבהקשרי , כפי שנאמר לעיל

ת ההולכת ומחריפה של התפרצות התרעה בכל הקשור לאפשרובעשרים השנה האחרונות 

מכיוון והיא לא כללה הערכה של הפוטנציאל העומד גם הייתה חסרה , אך התרעה זו. מגפה

המתהווה שמאפשרת לייצר חיסונים שניתן להשתמש בהם  mRNA-מאחורי טכנולוגיית ה

 .לפני שמגפה של נגיפי נשימה מגיעה לשיאה

 להתרעה" סדנת הבואשים"

בקהילת המודיעין שתאפשר ליישם את החשיבה מחדש " סדנת בואשים"המאמר מציע לייסד 

צרכנים שלהן הזדמנות למנף ול  תוכל לאפשר לקהילות המודיעין הסדנא. ההתרעה שגעל מו

בירוקראטיים מבנים ותהליכים , י ציפיות"תובנות ומידע ובסביבה שלא מוגבלת ע, מומחיויות

זה יכול להסתכל כארגון  .ביטחון ומדיניות חוץ בנושאים המסורתיים של פחותה התמקדותותוך 

כלכליות וחברתיות שיכולות בתורן , סביבתיות, בצורה רחבה יותר על התפתחויות מדעיות

 . להביא להתפתחויות חדשות שליליות או חיוביות

המקבילה הישראלית הוא ) המועצה לביטחון לאומי, NSC-ל גוףהההמלצה היא להכפיף את 

כך שתהיה לו גישה הן למידע מסווג והן למידע גלוי ובכך גם לאפשר ( אומיהמטה לביטחון ל 

, בנוסף. בראשם הנשיא, ביתר קלות לתוצרים להגיע אל מקבלי ההחלטות בזירה הלאומית

  . הממשלה משרדיהיררכיה זו תאפשר גישה למומחים ומידע מ

 פונקציתמרחיב את  ,שמוקדש לאיומים והזדמנויות חדשות ומפציעות ,גוף משולב כזה

, במקום להתמקד בפעולות ובפעילויות שניתן לצפות בהם". כאן ועכשיו"ההתרעה מעבר ל

ארגון כזה יכול להסתכל על הטווח , באינדיקאטורים שניתן לעקוב אחריהם ובטווחי זמן מוגבלים
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. מעטותשיש להם אינדיקציות וסכנות מאירועים קיימים בהווה או כאלו הארוך ולדמיין איומים 

 .בה בהתאם להתפתחויות השונותוליצור מפה של עתידים אפשריים ודרכי תג, כלומר

לחזות מספר שמאפשר , המתודולוגיה המרכזית שמוצעת כדי לבצע זאת הוא פיתוח תרחישים

ולחלץ אינדיקאטורים  לחשוב איך הם עלולים להתפתח עם הזמן, רב של עתידים אפשריים

 . שיוכלו להצביע על כך שהעולם נע לעבר מצב מסוים

 השוואה למרכז למידע וידע למלחמה בקורונה בישראל

ההתרעה של קהילת המודיעין האמריקאית על איום של מגפות והתפרצויות וירוסים הייתה 

הוא יתפשט כמה מהר , מאיפה הוירוס עתיד להגיע: אם מסתכלים על שאלות כמו, מדויקת

להתרעה זו הייתה חסרה , עם זאת. והשלכות במעלה הראשונה כתוצאה מהתפרצות של נגיף

הערכה על החידושים הייתה חסרה , בנוסף .הערכה כוללת על היכולת להתמודד עם האיום

 .החיוביים בעולם שיכולים להקל על העמידה אל מול האיום

מרכז למידע וידע למלחמה בקורונה שהוקם מעניין לבחון סוגיה זו גם במקרה הישראלי של 

הפוטנציאל הפנדמי של המגיפה  אתן זיהה במידה כזו או אחרת "גם אמ .10ן"י אמ"בישראל ע

תוך כחודש הוא אף הגדיל בשני סדרי גודל את היקף העיסוק שלו בנושא . והתריע על כך

 התמודד, ראלאמנם מרכז המידע התמקד בהתבוננות פנימה על יש. באמצעות מרכז המידע

אך הוא מימש גם את , "כאן ועכשיו"בשאלות של  עסקו" מפוזרת"התרעה  עם בעיקר

מכונת זמן אל : "כינה זאת' מ נ"ההסתכלות הרחבה יותר שמנסה לחזות את העתיד כפי שאל

המרכז הישראלי בחר לעשות זאת במתודולוגיה שונה שהייתה רלוונטית בשל ". העתיד

זאת . התפרץ בישראל במקביל או באיחור בהשוואה למדינות רבות העובדה כי נגיף הקורונה

                                                           
10

המכון לחקר   ,6גיליון, מודיעין הלכה ומעשה, סיפורו של המרכז למידע וידע למלחמה בקורונה (.0202נובמבר . )מ"אל', נ 
  .https://bit.ly/38bleV4 .המתודולוגיה של המודיעין
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באמצעות התבוננות החוצה על מדינות העולם ניתן היה ללמוד הרבה על הצפוי , אומרת

אל מול  החברה והמדינההערכות לאופן ההתמודדות של המרכז לא ביצע , עם זאת. בישראל

  .עימו אבישהוא מ" נורמליים"והשינויים בחיים ה זה מסוג איום

 סיכום ומסקנות

בדגש על פורום סריקת ) משרד המודיעיןו, ן"אמ,זרקור זה יכול לשמש את הגופים הרלוונטיים

אחת התובנות שיכולות , למשל .טווח הארוךל בחינה של המשך דרכו של המרכז ב ,  (האופק

להערכת הרובד הסוציולוגי של מגפת  אחריותה טלתלהיות רלוונטיות למרכז היא האפשרות לה

זאת בדגש על האופן שבו החברה מגיבה להחלטות הממשלה . על המרכז הקורונה בישראל

מתוך ההבנה של גורמים אלו הוא יוכל להציע למקבלי  .ולמידת ההיענות שלהם בתגובה

ההחלטות אסטרטגיות מתאימות למזעור הנזקים של אי שיתוף פעולה מצד הציבור סביב 

המרכז הינו גוף עצמאי יחסית ולכן הוא בעל . הנחיות וחיסונים שמקבלי ההחלטות מקדמים

 ןשעדיין אין לה שאלותשיכול לתת מענה ל Skunkworks""המאפיינים המתאימים לסוג של 

   .לאומיות נוספות-ואף בסוגיות אזרחיות מענה בסוגיית ההתרעה של הקורונה

 

 


