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 חשיבה   י דפוס הכשרה כאתגר של שינוי  

שנים נכחתי בהרצאה של מפקדת קורס לוחמים באחד מארגוני הביטחון,    15-לפני כ

הלוחמים  כי  שהסבירה   ש"הבוגר  וכי    כשנה  נמשךקורס  הוא  בסופו  הנדרש  ההישג 

עובד ליבה  כי  כמו לוחם". אמירה זו היתה תמוהה בעיניי, משום שאני חונכתי    יחשוב 

 ביצועיו.  פי בחטיבה הסיכולית בשירות הביטחון הכללי נמדד על 

תשתית :  מסרהבהרת הלטובת    את הניסוח  היתה להקציןמפקדת הקורס  כמובן שכוונת  

חזקה הכוללת  תפיסתית מקצועית  גישה,  הינה המפתח רחבה,    התייחסותו  חשיבה, 

ו הנכונות  הפעולות  והאפקטיביללבחירת  הנכון  גם;  ביצוען  להגיע   מכאן  הבוגר   יוכל 

 ל"שורות תחתונות" איכותיות. 

עוסק רבות בעיצוב ההסתכלות ותפיסת העולם    )ביסלמ"ן(  בשב"כ למודיעין  ת הספרבי

והחניכיםהמקצועית של החני בשיטות מסורתיות המבוססות    ,כות  חניכה  על  בעיקר 

 והשראה של אוטוריטות מקצועיות.  

או חשיבה דורשים שימוש במגוון רחב של שיטות ו"ערוצי" הגעה   גישהשינוי  עם זאת,  

 . מחניך לחניך  יםאופן ומידת ההשפעה של כל שיטה שונ. כיםשל החני םראשלו םלליב

מתמיד  בנוסף, צורך  הנוכחי   יש  לדור  שיטות ההדרכה  את  שהוא  להתאים  מתקדם, , 

מידים של דרכים חדשות פיתוח מתמאין מנוס מחיפוש ו . לאור אלו, "רב ערוצי" ודיגיטלי 

 תכלית זו. השגת וחדשניות ל

ית  בבבשנים האחרונות    והוטמעו  המאמר הנוכחי יתאר מספר מתודות חדשות שפותחו

 .זהתהליך   במסגרת למודיעין הספר

 : שלושת המישורים של הכשרות הבסיס לאנשי מודיעין רקע 

לכל חטיבה היחודיות  .  הסיכולית עוצבת היסוד של שירות הביטחון הכללי הינה החטיבה  

: חמשת מקצועות המודיעיןעובדות ועובדים המשתייכים לת מו מורכבולן  שלה, אולם כ

דסק חוקרים,  סיגינטאיםרכזים,  מפיקי  ו-,  מידעאנשי  סייבר  מודיעין    כריית  )הפקת 
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 מותבעולהחטיבה    פועלים בשילוביות לטובת מימוש מיטבי של יעדיכל אלו    .מנתונים(

 1סיכול הטרור, הריגול והחתרנות. 

הספרבי ו  ת  הכשרתם  על  אחראי  של  על  למודיעין  מקצועות  כלל  הסמכתם  עובדי 

ת . על מנת לעמוד במשימה זו, בימקצועות הליבה של השב"כמוכרים גם כ , ההמודיעין

ב   הספר מישורים פועל  הבסיס  משלימים   שלושה  הסמכת בהכשרות  את  המהוות   ,

 ה. הבסיס של עובדי הליב

ערכי  )להיות בנאדם(,    םי ערכים אוניברסלי הטמעת    -  העיצוב ערכיהראשון הוא  המישור  

ו  עבודה וכו'(  מחויבות  דיוק,  רצינות,  חריצות,  השירות)מסירות,  )ממלכתיות,   ערכי 

 יושרה, רעות, תעוזה, ריסון הכח, הטלת הספק ושמירת הסוד(. 

פרקטיות  הוא  השניהמישור   מיומנויות  דיסציפלינרית    -  הקניית    לצד מקצוענות 

קבוצת   -חבר בקס"מ  , הנגזרת מכך שכל עובד ליבה הינו גם  אינטגרטיבית מקצוענות  

 המופקדים על אותו צי"ח.  כלל הדיסציפלינותעובדי סיכול משולב הכוללת את 

זה השלישי,  המישור   מאמר  עוסק  הוא  שבו  קוגניטיביות,  מיומנויות  כיצד   –  הקניית 

 זוויות מתוך שילוב של שלוש  התבונן, להתייחס ולגשת לסוגיות מודיעיניות ומבצעיות  ל

 . הדיסציפלינהעובד  ו  עובד ליבה, איש מודיעין הסתכלות:

אחת   ההכשרה   מזוויותלכל  ממתודות  חלק  לצד  כאן  שיוצגו  ייחודיים,  מאפיינים  אלו 

 שנועדו לפתח אותן בהכשרות הבסיס. 

 בשירות הביטחון הכללי   החניך כעובד ליבה

 " אפס " שלב  שיקוף ציפיות כבר ב 

חניכי הכשרות הבסיס מגיעים ברובם מחוץ לארגון, חלקם מ"עולמות" מאד רחוקים 

חיברות  תהליך  לייצר  הוא  הראשון  בשלב  המרכזיות  המטרות  אחת  ממנו. 

 
  https://bit.ly/3FExVpNעוד על תפיסת הסיכול המשולב ראו ב: 1

 
 

 

https://bit.ly/3FExVpN
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בית הספר. )סוציאליזציה(   ולתפיסת ההכשרה של  אפקטיבי של החניכים לארגון 

 אפקטיבית יותר.  ל  הופכת   כך הלמידה של החניך  ,ברות מהיר יותרי ככל שתהליך הח

הכשרות בית הספר עלה כי קיימים שלושה מרכיבים   ביצענו לגביבבחינה רוחבית ש 

 החניכים.     בקרבקשים יותר להטמעה שהינם 

רבים אינם מורגלים, ניכים  ח.  ית וחיצונית כמנוע צמיחה ביקורת עצמ   - הראשון   •

בוביקורת    רבים  שוביםמ  בקבלתלמשל,   או  לימוד  עבודה  במסגרות  מקומות 

 מי חס, שהינם  מגננתיותלדינמיקה זו מביאה לתסכול ו מהם  קודמים. אצל רבים

העצמית חיוני לשיפור המודעות  , שהוא  למידה. בנוסף, המנגנון של תחקור עצמי

לשיפור לו הואמחויבות  וקשה  ,  היא   חדש  לכך  בולטת  דוגמא  וליישום.  לאימוץ 

 להצהיר על כשלים.ו להודותהיכולת 

. רוב החניכים מגיעים ממקצועות/עולמות עמידה במשימה כערך עליון   -השני   •

ומשמעות   םבה משקל  אותו  בעלת  לא  אולם  חשובה,  היא  במשימה  העמידה 

 ליבה בפרט. בקרב תפקידי הבכלל ו לי כמו השב"כסיכו שמייחסים לה בארגון

,  מהחניכים   חלקערכית, מקצועית והתנהלותית.    -  מצוינות מתמדת  -השלישי   •

שהנסיון התעסוקתי הקודם שלהם מבוסס על עבודות ארעיות,   ו בדגש על אל

 בציפיות מתמשכות בתחום זה. אינם מורגלים 

את   לצמצם  מנת  של    ,שזוהו  הפעריםשלושת  על  ה"אפס"  בשלב  כבר  מיושם 

ל  ההכשרה החניכים  את  להביא  שתכליתו  המהלך,  גישה תחילת  עם  הכשרה 

(Mindsetהתחושה בהיבטי  עבורם  יותר  נכונה  ה(  הבנת  עם ציפיות,  ,  היכרות 

 . מוכנות ללמידה אפקטיביתהתרבות והשיח ו

קישור לשלושה    שלהם   נייד טלפון ה ל   ים מקבל   םלהכשרה ה   כים טרם הגעת החני 

מקווניםפ  העצמי. ריטים  לפיתוח  הביקורת  חשיבות  בנושא  מאמר  הוא  הראשון   .

)שילוב של תשוקה והתמדה( והשלישי הוא סרטון   GRITהשני הוא מאמר בנושא  

 מוטיבציה בנושא ערך הנחישות והמשימתיות.
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להבין   כים ים לחני עוזרמיקוד בתכנים אלה בלבד  הו  של פריטים אלו  תזמון השליחה

"לכייל"   עבור בית הספר וכי עליהםחודי עבור הארגון וישמדובר בערכים בעלי ערך י

 בהתאם.    םוהתנהגות םאת גישת

המושגים מוכרים לחניכים כבר  כאפקטיבי.   שהתברר,  ליישום  מדובר במהלך פשוט

שמקל עליהם את ההתמודדות עם   דבר,  עליהם  ודנים  יםדברהם ממיומם הראשון ו

 הכשרה.  מהלך הציפיות מהם באת הבנת הואופן הלמידה 

 הליבה   י עובד הדגשת האוטונומיה של  

ב המרכיבים  תכונת    DNA-אחד  הוא  המודיעין  עובד   המתמודד/הלומד"של 

בשטח עם    עובדי ליבה  לאור ההתמודדות התדירה של. תכונה זו הכרחית,  "העצמאי

לו  אתגרים מבצעיים מוכרים  תוכן שאינם    הםמקצועיים חדשים, חלקם מעולמות 

גם לא למנהלי  זו היא תוצר של    .הםולעיתים  הדינמיקה האינטנסיבית  התמודדות 

ריבוי יריבים, התחדשות מתמדת של שיטות הפעולה שלהם, התפתחויות  מ  הנובעת

 טכנולוגיות עולמיות ושינויים בשטח.  

)המשמעות   הפורמלית  שההכשרה  היא  הספרהמרכזית  והלא  בבית  -למודיעין( 

)ליווי וחניכת מנהל ומסגרות   ידע(  נוספות  פורמלית  יכולות להקנות    אינןלהעברת 

 עובד המודיעין .  התרחישים הקיימיםו  את כלל הכלים לכלל האתגרים לעובדי הארגון  

ל  חייב כדי  באופן עצמאי  וללמוד אותו  ידע  ם  ים האפקטיביאת המעני  פתחלחפש 

 . אותם אתגרים ביותר עבור

פרויקט "ביסלמ"ן  אחת המתודות להטמעת תכונה זו במסגרת הכשרות הליבה היא  

חדשנית " 42 ספר  בתי  מרשת  קיבלנו  הפרויקט  ולשם  למתכונת  ההשראה  את   .

הרשת אין שכר  אותה  בבתי הספר של    École 42 .2בשם    ,בצרפת שמקורה  וייחודית  

לבצע משימות תכנות ברמת קושי עולה, על  והסטודנטים נדרשים    רציםלימוד, אין מ

אותו   ידע  או  בסיס  ברשת  עצמאי  באופן  עם אמצעות  במחפשים  התייעצות 

 . במקום  הסטודנטים האחרים

 
 https://www.youtube.com/watch?v=vg7yBVLapZ0 ראו בהקשר זה גם:2

  

https://www.youtube.com/watch?v=vg7yBVLapZ0
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 בבית הספר למודיעין, כפיילוט    בצורה מדויקתלאחרונה    יושם  מתווה הלימוד הזה 

בקורס  מ  החל החניך  של  הראשון  ימיםויומו  חמישה  מלמשך  התכנות .  שימות 

מודיעינ באתגרים  הרלוונטי  יהוחלפו  והידע  בספריה    זמיןלחניך  הנדרש  ים  ברובו 

 פר חומרים מקצועיים, לרבות לומדות ללמידה עצמית של מסשבה רוכזו  וירטואלית  

 אופן פרונטלי. נלמדו במשך ימים ארוכים ב  , שבעבררב של מערכות מודיעיניות

הטמעה משמעותית של הרעיון אצל   השיגנועד ל  ,כבר ביום הראשון  ,מימוש המתווה

של היעדר ידע מוחלט    ממצבכים. זו מושגת באמצעות מעבר מדורג, אך מהיר,  החני

בעולם המודיעין )בוודאי בכל הנוגע להיכרות עם מערכות מידע מודיעיניות ארגוניות(  

 למצב בו הם מצליחים להתמודד בעצמם עם אתגרים מודיעיניים מורכבים. 

ו צלחלמצופה. לא רק שהחניכים    ברהרבה מע  הפרויקט התגלו כמוצלחותתוצאות  

ם, אלא אף חיפשו מערכות נוספות שלא מופיעות בצורה טובה מאד את כלל האתגרי

בספריה על מנת להעמיק את הידע שלהם ולעבות את המענים שלהם לאתגרים. 

התווספו   המקצועית  ההצלחה  שנוצרותחושאל  הגבוהה  והמסוגלות  הסיפוק    ו ת 

 אצלם. 

שאנו  מעבר להשגת המטרות שהוגדרו, היא    ,התובנה המרכזית שעלתה מהפיילוט

. אם חניכים ללא רקע מודיעיני ן מחדש את תפיסת הלימוד בהכשרותנדרשים לבחו 

רבים כל   תכנים חדשים  בצורה עצמאיתימי עבודה בלבד ללמוד    חמישההצליחו ב

תוצרים ברמה גבוהה, אזי יתכן שעלינו לכייל    הציג, לתפעל מערכות מודיעיניות ולכך

ליכולות אנחנו מתייחסים  בו  האופן  גם לשיטות   הלמידה של  את  ומכאן  החניכים 

למידה באת היכולות של הדור הנוכחי  כהלכה  לא הערכנו  נראה שהלמידה שלנו.  

 לא הבנו עד כמה.   אבל עצמאית, דיגיטלית וטכנולוגית. ידענו שהם טובים, 

שעות וימים של  , בדמות  בזמןלא קטן  ערכים נוספים שהרווחנו מהפיילוט הם חסכון  

פרונטלית הגעתו    וקישור  ,הדרכה  טרם  קרא  שהחניך  למאמרים   אודותמעשי 

  ומשמעות העמידה במשימה.  המתמדת המצוינות
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 להיות חלק ממעגל הסיכול המשולב  –   החניך כאיש מודיעין 

 קמפוס משולב למידה ב 

היא תפיסת העבודה המרכזית של השב"כ, והיא מציבה תפיסת הסיכול המשולב  

דיסציפלינרית לתכליות מודיעיניות וסיכוליות. ההבנה כי אי -שילוביות ביןבמרכזה  

ביותר המובהקת  בצורה  ביטוי  לידי  באה  אחרת  אנת  אפשר    "אל פאדת  י בשנות 

  כי לא ניתן להתמודד בצורה אפקטיבית עם טרור בהיקפים   לאחר שהתברר,  אקצא" 

 3ללא אותה שילוביות.  כה נרחבים

תפיסת   של  השנים  רב  היישום  ההכשרותלמרות  בשטח,  זו   המודיעיניות   עבודה 

  ו " את השילוביות רק כשהגיע ו "פגש  כיםדיסציפלינריות והחני בעיקרן  המשיכו להיות  

גם    ות נלמדודיסציפלינריהת  יומיומנוה, בזמן שכל  במילים אחרותלחניכת השטח.  

ה ו תיאורטיברמה  הגם  ת  נלמדו   ,פרקטיתברמה  האינטגרטיביות  המיומנויות 

 , למעט תרגילים משולבים בודדים במהלך הקורס.בתאוריה בלבד 

במסגרתו כל הכשרות הבסיס   ,מתווה "קמפוס משולב" הפער הביא ליצירת  זיהוי  

זמן באותו  מס  ;מתחילות  חוצות  פרלאחר  קבוצות  מוקמות  הכשרות -שבועות 

רבים    של  עוצילב  משמשותה משותפים  סיכול  )קס"מ  בתצורת  תרגילים  קבוצת 

 בדיוק כמו בשטח.  (משולב

כמובן,   הוא,  זה  מתווה  של  והברור  המיידי  האמת"הדמיית  התוצר  בשטח    "מצב 

חניכים לאנשי  בדרך זו הופכים ה.  אוריה ופרקטיקהיתשל    תהליך למידה שלםאימוץ  ו

יותר,     נים פלינות האחרות, מביי הדיסצאת  גם  לעומק    יםשמכירמודיעין "עשירים" 

. הבנה זו לקס"מ כל אחד מהם תורםהערך שאת ו תםאחריוו םטוב יותר את תפקיד

הצוותי  תשפרמ העבודה  מיומנויות  עםת  ואת  במשותף  הדיסציפלינות   שלהם 

 האחרות. 

התווסף   החדשה  המשולבת  הלמידה  תשתית  בסיס  נוסףעל  תרגיל   , לאחרונה 

לטיפולים    יםנדרש  הקס"מחברי  במסגרתו   המלצות  ולתת  תגרים  א  מול"לפצח" 

 
 Intifada-Second-research.org.il/post/Jointness-https://www.intelligence ראו בהקשר זה גם: 3

 

https://www.intelligence-research.org.il/post/Jointness-Second-Intifada
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. מטבע בשטח  עימם מתמודדים קס"מים, שם יאותנטי"חיים"  ים ומבצעיים  ימודיעינ

אמיתיים  מקרים  על  מבוסס  הוא  שכן  מקודמו,  שונה  כזה  תרגיל  כל  הדברים, 

יסוכלו עד מחזור ההכשרות סביר ששמטופלים באותה עת בחטיבות הסיכוליות, ו

 הבא.  

תרגילים אלו תורמים לא רק לתחושת המסוגלות של החניכים, אלא מספקים גם 

משוב מהיר עבורם לגבי מידת המוכנות שלהם להתמודד עם אתגרים שיפגשו בתום 

 ההכשרה. 

 דיסציפלינרית ההתמחות ה  – החניך כאיש מקצוע  

 על בסיס הזדהות ופתיחות   גיבוש הזהות המקצועית

בניית זהות ותפיסת עולם מקצועית היא תהליך ארוך שמתחיל בהכשרה, מתייצב  

 לאחר מכן.  גם הזמן לאורךלאחר כשנה עד שנה וחצי בשטח וממשיך להשתכלל 

ים לא רק את הידע ה"יבש" מחפש  כיםבשלב חיפוש וגיבוש ה"אני" המקצועי, החני 

גם ל  אלא  שיסייעו  עוגנים    הםעוגנים  ותיקים, לה  אבכך.  עובדים  להיות  יכולים 

כאוטוריטה גם  ,  מקצועית  שנתפסים  כמי  אך  החניכים  ידי  על  שיוכלו מזוהים 

 ברמה הרגשית.    אליהם להתחבר

  מצולמים   פודקאסטים   – פותחה מתודה המחברת בין שני פרמטרים אלה  סלמ"ן  בבי

תחושותיהם על  מספרים על חוויותיהם והם  בה  ,  עם מנהלים בכירים מהדיסציפלינה 

 שנתם הראשונה בשטח. ב

להיחשף לחניכים  מאפשרים  אלו  מוקלטים  ,  האישייםהאותנטיים  לצדדים    תכנים 

בסטטוס    ומהתקופה בה הי  ,מודל לחיקוי  מי שהינםשל    ,פגיעיםלפעמים רגשיים או  

לשלהם. זו    דומה  אמצעית  בלתי  מוגברת   תמייצרנגישות  ופתיחות  הזדהות 

להקשבה, למידה והשראה ומכאן להטמעה אפקטיבית יותר של תפיסות ואג'נדות  

 של אנשי מקצוע מובחרים.  
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 מתודת המשוב החדשה 

בב המסורתי  התרגילים  שלבים  יסלמ"ןמנגנון  שלושה  המשימה  :  כולל  העברת 

לחניכיםלחני משוב  והעברת  התרגיל  ביצוע  לשיכים  ,  נקודות  וסביב  נקודות מור 

 .  הםשיפור מול ביצועיל

  באופן מיטבי ולהשפיע  את הביצועים של החניכים  יותר    בצורה טובהעל מנת למדוד  

 . לתרגילים   חדשה   מתודת משוב  אומצה, הםעל החשיבה המקצועית של

,  תחקיר אישי  קיוםהתרגיל הוא  סיום  לאחר    הפעולה הראשונה שהחניכים מבצעים

כותב שתי נקודות מרכזיות לשימור   כיםחניכל אחד מה. האווירבמודל שאומץ מחיל 

קרה( ומה עליו לעשות כדי לחזור על כך   למהמה הסיבה לכך ) ,  קרה(  מהבראייתו ) 

( דומות  או  זהות  לגבי  לשמר(.    איךבסיטואציות  מבוצע  דומה  נקודות תיעוד  שתי 

 מרכזיות לשיפור. 

את תוצאות התחקיר  ראשית    הם סוקרים בפניוהסגל,    ישלא  יםניגש  כשהחניכים

 "מסורתי" האישי ורק לאחר מכן איש הסגל ממשב את החניך. להבדיל מהמשוב ה

חולשות ומסביר לו כיצד לפעול הפערים ואת האת    בפני החניך  בו איש הסגל פורש

החדשה  בעתיד,   בה  בשיטה  בתרגיל  הנקודה  על  מצביע  הסגל  הכשל    נוצראיש 

הוא ומבקש מהחניך להסביר מה היו החלופות, מדוע בחר בחלופה שמומשה ומה  

 היה לעשות.  נכוןחושב ש

הנכונים  והביצוע  לאופן החשיבה  את החניך  לנתב  נדרש  אך  איש הסגל  פעמים  , 

ומההסברים  האישי  מהתחקיר  כתוצאה  לבדו  אלה  למסקנות  מגיע  החניך  רבות 

 מוסר במשוב. הוא ש

משובמתוד מקדמת  ז  ת  ההכשרה  ערכים  שני ו  תפיסת  בבסיס  הערך  .  שעומדים 

מ  הוא  הראשון בו  הציפיה  לאופן  מודע  להיות  עת הוא  החניך  בכל  ופועל  חושב 

)זוכרים הזמן  כל  להשתפר  למצוינות   ?ואחריותו  וחתירה  צמיחה  כמנוע  ביקורת 

יצירת מנגנון מדידה של תהליכי החשיבה של  הערך  מתמדת(.   החניך  השני הוא 

 יכולת להשפיע עליהם.בהמשך לכך גם ו
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 סיכום 

אם נמצאות בתהליך שיפור מתמיד.  ת הספר למודיעין  התפיסות ושיטות ההכשרה בבי

היא הקניית מיומנויות מקצועיות שהתוצר הנלווה שלהן היא השפעה על    1.0הכשרה  

המקצועית עודיות לעיצוב החשיבה  יהיא שימוש במתודות י  2.0החשיבה, אז הכשרה  

 לצד הקניית מיומנויות מקצועיות. 

, שנציגיו בהכשרות הבסיס של הליבה המודיעינית בשב"כ הם  יכולותיו של הדור הנוכחי 

חדשנייםדיגיטלי פתוחים,  עבור    ןהים,  עצמאי  יםלומדו  ים,  גדולה    ביסלמ"ן הזדמנות 

 מתודות חדשות לטובת תכלית זו. פתח, לאמץ ולהטמיע ל

בין  העמוקה  האינטגרציה  הלמידה,  על  האישית  האחריות  המוקדם,  הציפיות  שיקוף 

משמעותיות   הן  בביסלמ"ן  שהוטמעו  נוספות  ומתודות  החדש  המשוב  דיסציפלינות, 

ביותר לפיתוח איש המודיעין "השלם". הן מאפשרות לו להיחשף לתמונה רחבה כבר 

ל הקליטה בארגון ואף לקחת חלק בבניה של תמונה זו כבר בשלבי  בשלבים ראשונים ש

 ההכשרה. 

מהשימוש במתודות החדשות מעלות שאלות, חלקן מהותיות, לגבי שנצברו  התובנות  

עם תובנות  .  שנים הקרובות ב  להמשיך להתפתחהאופן בו הכשרת איש המודיעין צריכה  

התוצרים המודיעיניים והסיכוליים של אלו נמשיך להתמודד, כדי להשתפר ולשפר את  

 השירות כולו. 

יועצות פיתוח ההדרכה של ללמודיעין ו  ית הספרסגל בולנשות  הערכתי ותודתי לאנשי  

 פיתוח המתודות שנסקרו במאמר בהדרכה בארגון על חלקם המשמעותי ביזימה והאגף  

 זה.    

 

 


