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   –   מהפנים אל החוץ 

 1לאורך השנים האחרונות   CIA- השינויים ב 

 2021אוקטובר  

 2ניקול נגבי 

 רקע 

סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב  בדומה לגופי מודיעין אחרים ברחבי העולם, גם  

אל מול האיומים   ה ואת המבנה הארגוני של  ה את התפיסה של  פתמתק  (CIA-)ה

 . סביבת העבודה המודיעינית בהשינויים לאומי ון הביטחולהמשתנים 

למשל שנת  ,  כך  ש2015במהלך  רחב  ארגוני  שינוי  נעשה  "על    –במאמר    תואר, 

ההיגיון שעמד מאחורי     3. : שילוביות משימתית כרעיון ארגוני מסדר" CIA-השינוי ב

ה  את  ביטוי  לידי  להביא  לאפשר  היה  זה  והמבצעיות  תהליך  המודיעיניות  יכולות 

 במהירות ובעקביות אל מול האתגרים הקיימים תוך מיצוי עיקרון השילוביות.

אחד המהלכים המרכזיים שנעשו במסגרת זו היה הקמה של עשרה מרכזי משימה 

(Mission Centers  )–    שישה על בסיס גאוגרפי )למשל, מזרח תיכון( וארבעה על

את   המייחד  נגדי(.  ריגול  )לדוגמה,  נושאי  הצוותים המרכזים  הבסיס  היה  אלו 

 
 .על עדכון ראשוני שלאורו נכתב הזרקורתודה מיוחדת לחיים איסרוביץ'   1

 תודה גם לד"ר גיל ברעם וד"ר עופר גוטרמן על הערותיהם המחכימות. 
   עוזרת מחקר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין. 2
 (. אוחזר מ:2016מודיעין הלכה ומעשה. )דצמבר : שילוביות משימתית כרעיון ארגוני מסדר. CIA-על השינוי ב 3

https://www.intelligence-research.org.il/userfiles/image/cat1/055-062.pdf 
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המשותפים המורכבים מאנשי דיסציפלינות שונות ובהן: מחקר, מבצעים חשאיים,  

 ה.  טכנולוגייומינט, קש"ח ו

תפיסה שהתפתחה הם בתוכם את  מגלמי  CIA- השינויים הארגוניים והתפיסתיים ב

השנים האחרונות.    15-בעקבות השתנות הנרטיב בקהילת המודיעין האמריקאית ב

בספטמבר    11-תמורה זו נבעה בשל ההבנה העמוקה שהתגבשה לאחר אירועי ה

הניהול   ברמת  פרקטיות  פעולות  נעשו  הראשון  בשלב  בשותפויות.  הצורך  סביב 

ע"י מנהל המודיעין האמריקאי זה  והמטה  לצורך  (  ODNI)  והמנגנון שהוקם עבורו 

 גם בהתכת הפעילות ובפיתוח הידע  התפיסה החדשה באה לידי ביטויובשלב השני  

 . CIA- כפי שנעשה ב במשותף בתוך סוכנויות המודיעין,

ה שהוביל  השינוי  גם  ארגוני,  שינוי  כל  כמו  לביקורת   2015-ב  CIA-אך  נתון  היה 

תייחסו לכך שהניהול הישיר על עשרה מרכזים  פנימית. בין הטענות שעלו היו שה

אפקטיבית   ושליטה  בקרה  להפעיל  שלו  היכולת  את  מקטין  הסוכנות  ראש  ע"י 

 ,קושי משמעותי יותר במניעה של כשלים. בנוסף, עלתה טענהנוצר    וכתוצאה מכך

לבעיות  הארגוני  והמענה  הגמישות  לקידום  מביאים  המשימה  מרכזי  אמנם  כי 

בין תחומי האחריות עלולים להתרחש בתווך שם האסטרטגיים  מוגדרות, אך הכשלי

של ייתכן שחלק מן ההחמצות המודיעיניות של השנים האחרונות    של המרכזים.

מ עקיפה  או  ישירה  בצורה  הושפעו  האמריקאית,  המודיעין  שנבעו   כשליםקהילת 

מנסה    סוכנותהכפי שנראה בהמשך מסמך זה,  עם זאת,  .  משיטת מרכזי המשימה

 . כשלים אלוכדי למזער זו  הלמתודולוגי לבצע התאמות

 חדשים - שינויים ישנים 

ה )  CIA-ראשי  ברנן  ג'ון  של  כהונתו  לאחר  לתפקיד  נדרשו  2013-2017שנכנסו   ,)

השיטות  את  וליישם  להמשיך  רוצים  הם  שבה  הדרך  על  מחודשת  חשיבה  לבצע 

היה   עלול  חדשניות,  היו  שבזמנו  העבר,  בשיטות  שגוי  שימוש  בעבר.  שהוטמעו 

  להביא את הארגון למסלול של אינרציה.
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ראש    שביצעשינויים  ב  ניתן לראות  ותוצאותיו  הזשכחשיבה    תהליךל  חיובית  דוגמה

תהליך השינוי המשמעותי ביותר בארגון   מהווים את, ההנוכחי, וילאם ברנס  CIA-ה

בחינהו  2015מאז   בעקבות  באים  ש  הם  האחרון ברנס  אסטרטגית  באביב  ביצע 

ים אמורשינויים אלו  כיצדבזרקור זה, אנסה לבחון  4. ולאחר שבעה חודשים בתפקיד

ועם לאפשר להתמודד עם המציאות המשתנה  כך  ו בין הישן לחדש,    בהצלחהלשלב  

ה )ובתוכה  המודיעין  שקהילת  בשנים  CIA-האתגרים המרכזיים  לעצמה  ( מסמנת 

 .  האחרונות

 : ברנס   שמוביל   ארגוניים   שינויים 

•  (   – (  CMC - The China Mission Centerהקמה של מרכז המשימה של סין 

זה עתיד להתמודד עם האתגר הגלובלי ולמערב מציבה  סין  ש   מרכז    . לארה"ב 

המדינתי    המצביעהקמתו   הצי"ח  חזרת  העדיפויות  על  סדר  על    פרטובלראש 

. נסגר לאחרונהשעסק בו    מרכזהשעל פני האיום האיראני    עליית האיום הסיני 

מושפעים מאתגר זה ולכן הובן כי יש להקים מרכז   CIA-כל תחומי הפעילות של ה

, להבדיל מהמרכזים CMC-ה. מולו  שירכז את המשימות והתגובות של הסוכנות

הקודמים שהוקמו והיו קטנים יותר ואזוריים יותר, נועד לתכלל את כלל החלקים  

אחת ישות  תחת  אסיה  למזרח  שהקשורים  הבנה  מתוך  כלל   סין,  את  חוצה 

 . במזרח אסיה  ליטיות של ארה"בפו-הגזרות הגאו 

 Transnational and Technology) טכנולוגי  - לאומי - על   מרכז משימה הקמת   •

(Mission Center    נועדו אלו    –  "קצין טכנולוגיה ראשי " וכינון תפקיד חדש של

דוגמת: טכנולוגיות מפציעות, ביטחון שונים    מדינתיים- אלתת מענים לאתגרים  

גם כאן, אמנם מדובר באותו מבנה ארגוני  אקלים ובריאות עולמית.    יכלכלי, שינוי

הפעם   אך  משימה,  מרכז  בסוגיות עוסק    הואו  יםשונוהתפיסה  התוכן  של 

עם   ה ואינטראקציהמחייבות חיכוך    אזרחיות בעלות השפעה על הביטחון הלאומי

 .  האמריקאית גופים שמחוץ לקהילת המודיעין

 
4  . cia.gov. (2021, October 7). Retrieved October 17,CIA Makes Changes to Adapt to Future Challenges

2021, from https://bit.ly/3mZ75RT.  
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והגברת ההשקעה בצרכי העובדים    CIA- להצטרף לשורות ה   הדרוש קיצור הזמן  •

יתבצעו    – לכוח האדם של הארגון,  "טאלנטים"  יותר  למשוך  שינויים על מנת 

את הזמן שלוקח למועמדים להצטרף לשירות הציבורי משנתיים לחצי    וצרשיק

דוריים והמגמות בשוק העבודה היוצרים -זאת בהתאם לשינויים הביןשנה בלבד.  

 לארגוני המודיעין.   ומגוון חדשים לגיוס ולשימור כוח אדם איכותי אתגרים

ב  • טכנולוגית  עמיתים  תוכנית  של  להביא   –   CIA- השקה  היא  התוכנית  מטרת 

לשנה הציבורי  לשירות  מבטאשנתיים.  -מומחים  זה  המשך   שינוי  את 

 . 5ההתארגנות הפתוחה אל מול המגזר הפרטי והאקדמי בארה"ב 

לחשיבות של פעולה מתוך ענווה    ACI-התייחס ראש ה  6סטנפורד באוניברסיטת    במפגש

סובב סביבנו )ארה"ב( ושאנחנו צריכים שתהיה לנו ענווה לגבי מה    וההבנה כי "לא הכל 

תהליך    במסגרת  זה  רךעשל    נחיצותה   מכאן עולה  7. אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים" 

ל  רהקש  הידוקא  וה  ושל  יעדיםה   אחדשהנוכחי    השינוי המודיעיני  הארגון  עולם "בין 

 . "שבחוץ 

 סיכום 

ל  ש  הבנהה  מוטמעת    CIA- ב  האחרונים  מהלכיםבחלק מן הכי    לראותמסקירה זו ניתן  

לשמור על    על מנתזאת    תהליך שינוי ממושך.  במסגרת  מתודולוגיותבהתאמות  צורך  ה

 מסלול של אינרציה במסווה של שינוי.  להימנע מכניסה ל ורלבנטיות  

- לתת מענה שילובי פנים  CIA-בבעקבות עליית כוחה של סין, החליטו  בעוד ש  כלומר,

לסיןא משימה  מרכז  בדמות  בארגוןרגוני  הקודמים  לשינויים  המשכיות  עם  מהלך   .  

ובראשם   מדינתיים,-אהאתגרים  ה  .לארגון  משימות מוכרסוג  מבטא התמודדות עם  ה

למודיעין חדש איום סוג מציבים  ,השינויי האקלים וההתפתחות המואצת של הטכנולוגי

 
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין. )אפריל  . השתלבות ארגוני מודיעין באקוסיסטמים מקומיים של חדשנות 5

 https://www.intelligence-research.org.il/post/ecosystem-AMAN. (. אוחזר מ:2021
שנכחה במפגש ונתנה את תובנותיה לגביו. את סיכום דבריה בהמשך לפגישה ניתן   לד"ר גיל ברעםתודה מיוחדת  6

 https://bit.ly/3jUeBgmלמצוא בפוסט הבא: 
באוניברסיטת   Freeman Spogli Institute for International Studiesבמכון המחקר  CIA-מתוך דברי ראש ה  7

 . 2021באוקטובר  20סטנפורד.  

https://fsi.stanford.edu/news/cia-director-william-burns-encourages-students-pursue-public-service-
humility-and-open-minds 



5 
 

 לאיומים אלו   ארגוני-חוץמענה שילובי    לתתכי עליו    הבין  CIA-המסיבות אלו,    .האמריקאי

ותוכנית   אלו  נושאיםלהקמת מרכז משימה  ,  מבחוץ וכוח אדם  שכולל הבאת מומחים  

  של את המגמה    המחזק מהותי  שינוי  מהווים    אלו   כים מהל   .עמיתים טכנולוגית בארגון

ה"פתוחה"  האמריקאית   מובילה ש   ההתארגנות  המודיעין  מול    קהילת  העולם  אל 

 .  החיצוני 

 

 

 

 


