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 מבוא 

 May you live inפתגם עתיק המיוחס בטעות לסינים, אומר ״הלוואי שתחיה בזמנים מעניינים״ )

interesting times  אמירה בעצם  זו  אך  בברכה,  מדובר  לכאורה  ״זמנים (.  בתוכה:  שאירוניה 

מעניינים״ מרמז לתקופה כאוטית, רוויה תהפוכות וחסרת שלווה. ירצו או לא, ארגוני מודיעין חיים  

נו ובכדי לשמור על רלוונטיות, ארגוני מודיעין חייבים יבזמנים מעניינים. האנושות משתנה לנגד עינ

זמנים מעניינים הטומנים בחובם אתגרים, אך אלה  .  במהירות  להיות חלק מהשינוי הזה ולהשתנות

 גם הזדמנויות לרוב.  

יכולות טכנולוגיות פורצות דרך שמקורן בעיקר במגזר האזרחי מגדירות מחדש את מפעל המודיעין. 

איומים חדשים וטרנספורמציה של איומים מסורתיים מעמידים בפני הסוכנויות אתגרים שמידת 

הצפת המידע, מבחינת איכות וכמות, מאתגרת את תפישת האמת  ההיכרות איתם עדיין בחיתוליה.  

מצטר אלה  כל  ואל  פרטיות.  של  נכבדות  סוגיות  ומעלה  ביון,  מארגוני  הציפיות  שינויים    פיםואת 

נכסיהם  על  גם  מחדש  בשוק העבודה, המחייבים את השירותים לחשוב  כאלה  כולל  חברתיים, 

 האנושיים. 

 מסגרת קונספטואלית להשתנות מודיעינית. א להציג  י מטרת מאמר זה ה 

 חסמים בפני שינויים בארגוני מודיעין 

במיוחד   אוהבים,  שארגונים  תהליך  אינם  למגזר ארגונים  שינויים  השייכים  כאלה  ובפרט  גדולים 

נודע כמו גם חשש מפגיעה בנכסים  -הציבורי. ההתנגדות לשינוי נובעת בעיקר מן החשש מהלא

התוכנ ותהיינה  ערובה  קיימים;  בהן  אין  שתהיינה,  ככל  ומבוססות  מגובשות  העתיד  לגבי  יות 

האדם מרגישים בנוח כל עוד הם מצויים  -להתממשות העתיד כפי שנחזה בעת התכנון. מרבית בני

ודאות המאיימת על  -של תנאים מוכרים, גם אם אלה אינם אופטימליים. כל שינוי יוצר אי  תמסגרב

דאיים, ולכן ההתנגדות לשינוי צפויה כאשר יחידים, קבוצות  תחושת הבטחון והשליטה שבמצבים ו 
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ם ולגרור אותם למצבים מסוכנים שלא  ביטחונאו הארגון כולו מאמינים כי השינוי עלול לערער את  

  2ניתן להעריכם מראש.

חסם נוסף לשינוי קשור בצורך לנצל השקעות שנעשו כבר בארגון. ארגונים משקיעים בתשתיות  

בשיטות, בנהלים ועוד   , טכנולוגיות, בנכסים פיזיים דוגמת מתקנים ומשרדים, בהכשרת כוח אדם 

ועוד. שינוי ארגוני נתפש כאיום המסכן השקעות אלו, ולעתים קרובות יש החוששים שהן תרדנה  

 3לטמיון ועימן גם היוקרה של מי שעומד מאחוריהן.

ורוחביים, מחייבים א עמוקים  במיוחד  ובקרב  שינויים,  בארגון  בקרב השותפים השונים  הדדי  מון 

הסתרת  במידע,  להעדר שיתוף  מביא  אמון  חוסר  בפעילותו.  לארגון המעורבים  חיצוניים  גורמים 

אי נוצרות  כך  ומטרותיהם.  צפויים  למהלכים  באשר  שקיפות  והעדר  הבנות,  -התלבטויות 

ים משמעותיים. לעתים קיימים כולם מסכנים את היכולת לבצע שינוי  -התגוששויות וחוסר הדברות  

כניות עשויות להיות הרפתקניות מדי או שהן ושיקולים ענייניים היוצרים התנגדות לשינוי ארגוני. ת

בלתי תחזיות  על  אחר -נשענות  נוהרות  מיומנת,  בלתי  בצורה  מתוכננות  הן  לעתים  מבוססות. 

  מגמות, מתעלמות ממגבלות המשאבים הארגוניים או סתם מסוכנות מדי.

מבין הכתיבה הענפה בנושאי השתנות מודיעינית, רק מעטים מביעים היום התנגדות לצורך בשינוי 

גם   אך  למערכת,  חיצונית  מפרספקטיבה  שינוי  להציע  כמובן  קל  המודיעין.  בסוכנויות  רדיקלי 

 -  האמריקנית, הבריטית והישראלית  -  ההתבטאויות הפומביות של בכירים בהווה בקהילות מודיעין

יעות על הצורך בשינוי דרמטי. ייתכן כי מדובר בביטוי של הלך הרוח המרכזי בארגונים, אם כי מצב

בהחלט ייתכן שקולם של מתנגדי השינוי אינו נשמע מכיוון שמדובר היום בדעה שאינה פופולרית,  

 שאת ההתנגדות לשינוי הם מבטאים במעגלים סגורים ולא בפני הציבור הרחב.  משוםאו 

העידן הנוכחי מחייב מהפכה רבתי בענייני מודיעין. בלעדיה, ארגוני מודיעין לא יוכלו  כך או אחרת,  

השינויים בסביבה החיצונית של   החלטות ברמה הלאומית.- לצרכי קבלת   רלוונטיים להמשיך ולהיות  

בין    מנת לשמור על רלוונטיות, על הסוכנויות ליצור הלימה-המערכות המודיעינית הם כבירים ועל

 
 . 326 - 324(. ע״ע 2005חיפה/זמורה ביתן, . חיפה: אוניברסיטת  ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכיםסמואל, י.  2
 .שםסמואל,  3
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כך ת פועלים.  ובין הסביבה בה הם  בו הם מתפקדים  והאופן  בריאה של  ימבניהם  דינמיקה  ווצר 

 ם עצמ  את ם יתאימוארגונישותפות או למצער, עיצוב הדדי, בין המערכות המודיעיניות וסביבתן: ה

שחקנים באקוסיסטם המודיעיני יפעלו בצורה המשרתת את כך שכלל הוהסביבה תגיב בהתאם  

 (המודיעיניים )כולל הטלת מגבלות  שיבטיחו הגנה על חירויות הפרטהצרכים 

תנאי   את  לעצמם  לייצר  לארגונים  בסיסיות המאפשרות  אסטרטגיות  שתי  על  מצביעה  הספרות 

ואסטרטגיית   בחירה  אסטרטגיית  המציאות:  באילוצי  התחשבות  כדי  תוך  להם  הנוחים  הסביבה 

ידי בחירה מחושבת של -בות הרצויות להם עלהשפעה. ארגונים מנסים לברור לעצמם את הסבי 

משתדלים  גם  ארגונים  הלאה.  וכן  המוצרים  אספקת  אופן  לסביבה,  מציעים  שהם  התוצרים  סל 

להשפיע על סביבותיהם בדרכים שונות, לדוגמא פרסומות, תעמולה, שתדלנות, מאבק ביריבים,  

מסוגלים לצבור עוצמה במידה    פעולה עם ארגונים אחרים ועוד. עם זאת, רק ארגונים מעטים-שתוף

  4המאפשרת להם להכתיב לסביבה את התנאים הרצויים להם. 

ארגוני מודיעין נהנו עד העשורים האחרונים ממונופול על ידע והובלה טכנולוגית ולכן הצליחו, פחות  

להם. הרצויים  התנאים  את  הקרובה  לסביבה  להכתיב  יותר,  הדרגתי    או  שבתהליך  שלא   -אלא 

הם מאבדים   -אך צובר תאוצה לאור הפופולריות הגוברת של טכנולוגיית מידע    ,התחיל לאחרונה

ועל הבכורה  והשפעה. -את  בחירה  הליבה שלהן:  אסטרטגיות  שתי  מחדש את  לבחון  עליהם  כן 

בחינה מחדש של התהליך ה בחירה, קרי,  נכון: ראשית, אסטרטגיה של  מודיעיני, נדרש תמהיל 

סיסטם המודיעיני ועדכון מערכת היחסים שבין מודיעין וקברניט. -התוצר המודיעיני, המגע עם האקו

מתוך גישה זו תבוא גם השפעה של המערכות המודיעיניות על סביבתן, לדוגמא, התפקיד המרכזי 

פעיל חלק  נטילת  או  התודעה  על  מאבק  דוגמת  והעתיד,  השעה  אתגרי  עם  בהתמודדות    שלהן 

 בעצירת ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים.

משתנה  כבר  המודיעינית  התודעה  המזל,  למרבה  תודעתי.  שינוי  נדרש  ועיקר,  דבר  ראשית  אך 

ושינויים דרמטיים כבר מתרחשים. תנאי הכרחי לכל שינוי ארגוני הוא קיום פער מזוהה בין ביצועים 

ווה ובעבר כבר הצביעו עליו. אולם לא די בפער פער שבכירי מודיעין בה  - רצויים לביצועים מצויים  

 
 . 215 - 207, ע״ע שם 4
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( נתפש  פער  יהיה  הביצוע  שפער  הכרח  יש  אלא  אובייקטיבי  כלומר,   Perceived Gap .)5ביצוע 

מנהלים בכירים בארגון חייבים להכיר בעובדה, כי התפקוד הנוכחי או הצפוי של הארגון אינו משביע  

בעבר ובהווה, מניתוח התבטאויות אנשי מודיעין  רצון והמצב מחייב שינוי. הבשורה הטובה העולה  

כמו גם מקבלי החלטות ואנשי אקדמיה היא, כי פער הביצוע הנוכחי והעתידי אכן נתפשים במלוא 

- החומרה. דומה כי הדעה השלטת היום, חרף איים ספורים של התנגדות, היא כי המבנים ודפוסי

 יבה המשתנה. הפעולה של ארגוני מודיעין אינם תואמים עוד את הסב

פוחתת, קשה  וסדירות  גוברת  וביתר שאת באקלים הנוכחי של מורכבות  בכל מציאות ארגונית, 

לממש שינויים ארגוניים נרחבים. כל הארגונים נתקלים בכוחות נגד, פנימיים וחיצוניים, הפועלים  

גדולים.   שינויים  לבטל  או  למתן  וב למנוע  ממשלה  ארגוני  שכן  כל  ולא  מטבעם,  תוכם  ארגונים 

יחד עם זאת, שינויים רבים מתבצעים    ממסדים בטחוניים, הם יצורים שמרנים המתנגדים לשינוי.

בארגונים כל העת, חרף הקשיים הכרוכים בהם. למעשה, תופעת השינוי כל כך נפוצה במציאות  

הארגונית של ימינו שרבים מזהים אותה כמאפיין קבוע של ארגונים. זו הסיבה שלהבדיל משנות  

בדמות מעגל האר רעיון מסדר אחד  ניתן היה להמציא  אז  בעים המאוחרות של המאה הקודמת 

כולו    -המודיעין   המודיעיני  המפעל  את  סביבו  לארגן  שהצליח  אחד,   -רעיון  רעיון  הנוכחית  בעת 

Grand Theory  .אם תרצו, כבר אינו אפשרי 

האמצעים אשר יחוללו את השינוי הנדרש.  עם זאת, תנאי לכל שינוי ארגוני הוא הצגת רעיון לגבי  

רעיון בהקשר זה הוא כל הצעה המבטיחה לשפר את תפקודו של הארגון. רעיונות שונים לשינוי 

כניות שינוי המציעות דרכים להתמודד עם פער הביצוע: הנהגת  ו ארגוני באים לידי ביטוי מגובש בת

אנושיים. לכן, במקום להציע רעיון מסדר    שינויים טכנולוגיים, מבניים, תפישתיים, התנהגותיים או

אחד שיחבוק את כל המפעל המודיעיני, אבקש עתה להציג חמישה עקרונות בסיסיים שסביבם יש  

מודיעין   בענייני  המהפכה  את  מכנה    -להגדיר  אני  אותה   The 5C's of Intelligenceמסגרת 

Transformationזו היא מסגרת קונצפטואלית בלבד הכולל יסוד הנדרשים  . מסגרת  ת עקרונות 
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בלב כמובן -לעמוד  מחליפים  אינם  והם  מודיעין;  ארגוני  של  טרנספורמטיבי  תהליך  כל  של  ליבו 

 .כניות אסטרטגיות הנטועות בהקשר הייחודי של כל קהילת מודיעין לכשעצמהות

הצורך לחבר בין אנשי המודיעין והמכונות המסייעות    -   Connection:  1עקרון מספר  

 דתם.  להם בעבו 

בעבודת אנשי המודיעין. אך מוטעה יהיה לטעון    מסוימיםהטכנולוגיות המפציעות מייתרות היבטים  

כל מייתרים  הם  כי  יכי  לטעון,  יותר  יהיה  מדויק  המודיעין.  במעשה  האדם  של  מקומו  את  ל 

חשיבה   על  יתרון  אנושית  לחשיבה  שבהן  המקומות  את  מחדש  מגדירות  החדשות  הטכנולוגיות 

 מכונה.   -ת והן יוצרות מרחבים חדשים לחיבור אדם אלגוריתמי

 Pixabay.comקרדיט:

מודיעין  עבודת  ובין  אדם  מבוססת  מודיעין  עבודת  שבין  ביחסים  הנכון  התמהיל  את  לייצר  כדי 

עבודת המודיעין   (connection)   איש המודיעין חייב לייצר זיקה עמוקה למכונותמבוססת מכונה,  

לה המודיעין  אנשי  ועל  מתקדמות  אלגוריתמיות  ביכולות  שזורה  גם יהופכת  אלו  במערכות  עזר 

האינסופי של   במרוץעד לא מזמן היו מבוססות על עבודה אנושית. מכונות מצוינות  במשימות ש

זאת   וכל  לדוגמא לשם מתן התרעה;  וחריגות מדפוסים אלה,  דפוסים  וזיהוי  עיבודו  איסוף מידע, 

מסוגלים לאסוף    -ואפילו לא קבוצת אנשים    -אנוש  -בהתבסס על כמויות ומגוון מידעים ששום בן

ביותר: עליהם להבין  ולעבד. אנשי המו ברובד העמוק  צריכים אפוא להתחבר אל המכונות  דיעין 
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מידע. עליהם להבין כיצד בנויים מסדי  -מחשב או מדעני-עקרונות הנחשבים בדרך כלל עניין למדעני

איזה מידע וידע ניתן להפיק מהם ואיזה לא. אנשי מודיעין חייבים להיות מחוברים למערכות ,  נתונים

ולמצות את המידע בהתבסס על    -חלקם הגדול אוטומטי    -ין את מאמצי האיסוף  מנת להכוו-על

ושל   נתונים  מסדי  של  מעמיקה  הבנה  נדרשת  כך  לשם  מתקדמות.  נתונים  עיבוד  מערכות 

אלגוריתמים והבנת יכולותיהן ומגבלותיהם כאחד. עליהם להבין את היכולות הטכנולוגיות בעיבוד  

מ בהיבטים  וסיוע  מודיעיני  להסתייע מידע  לדוגמא,  יוכלו  הם  כך  המודיעיני.  המחקר  של  סוימים 

במאפייני  שינויים  לזהות  מסוים,  אדם  לאתר  היריב,  הערכות  תמונת  עדכוני  לקבל  כדי  במכונות 

השידור של מערכות אלקטרוניות או לעקוב בצורה רציפה ועמוקה אחר פעילויות חשודות ברשתות  

 חברתיות. 

הפעולה של האדם והמכונה באופן מיטבי יש -בכך. כדי למצות את שתוףאין מדובר באתגר של מה  

גופי האיסוף, העיבוד והמחקר. במקרים   להגדיר מחדש גבולות ארגוניים, לדוגמא הגבולות שבין 

רבים הידיעה המודיעינית אינה צריך לעבור את התהליך המסורבל עתיר המגבלות הארגוניות של 

  ת ידי איש איסוף, עיבודה בידי אנשי עיבוד ועד שהיא נוחת -וחה עלקבלתה מסנסור כזה או אחר, פענ

על שולחנו של האנליסט. הנגישות הגוברת של מערכות עיבוד מבוססות מכונה, לצד זמינות גוברת 

  .של מידע נגיש לכל, מאפשרים כבר היום לחוקרים לפתח קשר ישיר עם המידע הגולמי

למערכות הממוכנות לתפוס את מקומם של אנשי מודיעין במשימות  מכונה יאפשר    - חיבור אדם  

. אנשי העיבוד לדוגמא יעסקו פחות בסינון ובטיוב פיסות  שעד לאחרונה עמדו בליבת העיסוק שלהם 

. אני עוד זוכר את הלילות הארוכים שביליתי כקצין מודיעין צעיר בקיטלוג דיסציפלינה המידע בכל  

וש טקסטואלי ובהמשך חיפוש קונטקסטואלי )סמנטי( הפכו משימה המידע שהגיע אל שולחני. חיפ

בינה יותר מכל  -זו למיותרת.  טוב  ולהצליב מידע  לטייב  היום לאסוף, לסנן,  מלאכותית מאפשרת 

אנליסט אנושי. מכונות פשוט עושות זאת מהר יותר, מדויק יותר, מנקודת מבט רחבה והוליסטית 

יותר, על זמן רב  זיקות בין תחומים  פני מ-יותר, לאורך  יצירת  יותר ותוך  רחבים גאוגרפיים רחבים 

יכולות גם  גלויים או מובנים לחוקר אנושי. מערכות ממוכנות  ומגוונים, כולל כאלה שאינם  רבים 

להפיץ את המידע בקרב השותפים והצרכנים בצורה מדויקת יותר המותאמת לצרכי הנמען. ואחרון,  
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  - עין קשת רחבה של טכנולוגיות לשכלול התוצר המודיעיני  כבר היום עומדת לרשות אנשי המודי

 הרבה מעבר למסמכים ולמצגות. 

מנת לנסח שאלות, לכוון את -אנשי המודיעין יצטרכו להמשיך ולגבש מסגרות קונספטואליות על

המלצות  ולגבש  הממצאים  של  והמשמעויות  התוצאות  את  ולפרש  להבין  והעיבוד,  האיסוף  כלי 

לראות את הטכנולוגיות המתקדמות הנסקרות בספר זה כסט כלים שיכול לשפר   יהיה  נכון  לפעולה.

וליעל את תהליך הערכת המודיעין מבלי להוציא את האדם מהלופ. מכונות יוכלו לעשות בתנאים 

מסויימים הערכות טובות ומדויקות יותר, במיוחד בכל האמור להתנהגויות ברובד הטקטי. אך הן 

מרכיבי הערכה חשובים אחרים, כגון יצירת תמונת מצב מודיעינית שלמה,  עדיין אינן יכולות לספק

 פרשנות של התמונה בהתאם להקשר קונקרטי והמלצות לפעולה הנובעות מהפרשנות. 

חיבור אדם ומכונה משחרר אפוא אנשי מודיעין מהיבטים תפעוליים מורכבים של משימות איסוף, 

עיבוד ומחקר ומאפשר למקד את אנשי המודיעין במקומות שבהן יש למוח האנושי יתרון על זה  

ות להפיץ מידע הממוכן. העובדה שמערכות ממוכנות יכול

זול  יותר,  יעיל  באופן  נמענים  מגוון  של  לצרכים  מותאם 

יותר, מהיר יותר ומדויק יותר מהפצה אנושית, מאפשרת 

לצרכן  המידע  תיווך  ממד  את  לצמצם  המודיעין  לאנשי 

החלטות -שתכליתו קבלת  ,שיח עמוק יותר-ולהתמקד בדו

 וודאות. -בתנאי אי

אדם איכותי. הכשרה בהיקף -של כוח  יםתחומי-ינון והכשרה רב מובן, כי עקרון זה מחייב איתור, ס

. לשם כך יש לשנות מן היסוד את התהליכים הנזכרים לעיל, ולהעמיד  תקטן ונקודתי אינה מספק 

הזמן  צמצום  חשבון  על  גם  מתקדמות,  מידע  במערכות  לשימוש  פרקטי  ידע  הקניית  במוקדם 

סביב ידע אינפורמטיבי. ידע כזה אמנם   -וקדם  ואנשי המחקר במ  -המוקדש להכשרת אנשי מודיעין  

 ( אם כי מסדר גבוה יותר. 5נחוץ )ראה להלן עקרון מספר 

 

חיבור אדם ומכונה משחרר אפוא 

אנשי מודיעין מהיבטים תפעוליים 

מורכבים של משימות איסוף, עיבוד 

ומחקר ומאפשר למקד את אנשי 

המודיעין במקומות שבהן יש למוח 

 האנושי יתרון על זה הממוכן.
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- ארגוני, בין - הצורך לייצר אקוסיסטם מודיעיני, פנים   -  Collaboration :2עקרון מספר  

 רגוני וחוץ ארגוני כאחד. א 

לעתים, בעלי ידע    אקסצנטרייםהתדמית של אנשי מודיעין ״הקלאסיים״ היא של אנשים מבריקים,  

עמוק, אנציקלופדי כמעט, הנוטים לפעול כזאב בודד הנודד בערבות אינטלקטואליות או בשטח אויב.  

 חשבו על ג׳יימס בונד לדוגמא. אך אנשי מודיעין אינם יכולים עוד להיות זאבים בודדים. למעשה, 

עם מחשבים, כפי שציינו למעלה, עם עמיתיהם    -המפתח להצלחתם טמון ביכולתם לשתף פעולה  

האקוסיסט ועם  לה,  ומחוצה  משתייכים  הם  אליה  הסוכנות  בתוך  אחרות,  ם מיביחידות 

 האינטלקטואלי, הטכנולוגי, או המבצעי שבהם הם מתקיימים.

מושג   של  בהרחבה  למעשה  )מדובר  הבטחוני  jointnessהשילוביות  בממסד  שהתפתח   ,)

 -ובעיקר בשנות השמונים    -אז    האמריקני בשלהי שנות השבעים של המאה העשרים. שילוביות

גורמים שהיו שייכים לשתי   ולתהליכים ארגוניים שבהם נטלו חלק  התייחסה לפעולות, מבצעים 

זו, בעיקר הודות למהפכת   -גם בסקטור האזרחי    יותר.זרועות צבאיות או   עסקי חלחלה תפישה 

לצרכיהם מתקדמים  מחשב  יישומי  לרתום  ולארגונים  לחברות  שאיפשרה  את    המידע  והפכה 

תהליכי העיבוד למהירים ומקביליים, הוזילה את עלויותיהם והפכה את המידע והידע לנגישים לכל. 

וריכוזית   היררכית  בצורה  המתנהלים  ארגונים 

ודינמיים,   גמישים  לארגונים  דרכם  פינו 

יחסית  קטן  בירוקרטי  במטה  המאופיינים 

של   רשתות  המנהלות  עצמאיות  וביחידות 

א -קשרי במבנים  גומלין.  אלו מאופיינים  רגונים 

ודינמיים  רשתיים  יותר  שטוחים  מבוזרים, 

הקשרי  את  הרשת   םהמדגישים  צמתי  בין 

  6הופכי מקובלים יותר. ש

 
  5(: 1)1. סייבר, מודיעין ובטחוןמשמעויות תיאורטיות במבחן המעשה״.  -מיכאל, ק. סימנטוב, ד. יואל, א. ״שילוביות בארגוני מודיעין   6
- 27 . 

 Pixabay.comקרדיט: 
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ל חייבים  מודיעין  ארגוני  האופן,  ולהעציםבאותו  שתוף  אמץ  מושג  את - את  ולהרחיב  הפעולה 

ג פעולות  לתיאום  מעבר  שילוביות,  במונח  המקופלות  והמערכת  המשמעויות  מאחר  רידא. 

כמערכת   קרי,  מתאימה,  בצורה  לפעול  עליה  הרף,  ללא  המשתנה  בסביבה  מצויה  המודיעינית 

שינוי   והמאפשרת  הארגוני  הידע  פיתוח  בתהליכי  הדרגים  כל  מעורבות  על  המתבססת  דינמית 

ניתן  ארגוני, שכן גם שם  -ארגוני וחוץ-פעולה בין- ארגוני מתמיד. כמובן שיש לכלול בכך גם שתוף

 ווצר ידע משותף.  ילייצר מרחבים שבהם י

כן רק כאשר המידע זורם באופן חופשי בין הארגונים ובתוכם.  - פעולה יכול להתאפשר אם-שיתוף

לפתח   שת״פ,  מיזמי  לקדם  מאפשרת  היא  שכן  נוסף,  קריטי  ממד  היא  עבודה  לדרגי  אוטונומיה 

בתוך ובין הארגונים. אמון הדדי    פעולה ולאפשר זרימת מידע פתוחה וחופשית-ממשקים של שתוף

הוא אינו קיים, יש ליצור אותו    הםהוא תנאי הכרחי נוסף ליצירת שת״פ קונסטרוקטיבי במקומות שב

לש אוהד  יחס  והענקת  עבודה  נורמות  חיוביות.  התנהגויות  על  ותגמול  העצמה  -תוףיבאמצעות 

 פעולה הן לכן מפתחות לקידום עקרון זה. 

;  הפעולה צריך לקבל ביטוי גם בכל הקשור למגע של קהילת המודיעין עם גורמים בסביבתה - תוף י ש 

אכן, ארגונים    עניין שמשמעותו הגדרה מחדש של הגבולות הארגוניים והפיכתם לדיפוזיים יותר.

חברתיות  ממסגרות  אותן  המבדילים  ייחודיים  מאפיינים  בעלות  חברתיות  ישויות  הם  במהותם 

כדי   גבולותיהם  אחרות.  בקביעת  ניכרים  מאמצים  משקיעים  ארגונים  עצמם,  את  ולייחד  לתחם 

גבולות  התיחום,  מאמצי  חרף  אולם  הלאה.  וכן  הפיזיים  הכלכליים,  החברתיים,  המשפטיים, 

חד אינם  הפקר  -הארגונים  שטחי  חפיפה,  תחומי  בהם  ויש  מוגדרים    ואיזוריםמשמעיים  לא 

לים בארגון מסוים ובין אלה המצויים מחוצה לו. גבול המטשטשים את ההפרדה בין החלקים הכלו

הארגון נקבע בראש ובראשונה סביב הפעולות המייחדות אותו מארגונים אחרים. אולם גם במונחים  

פועלים לממש   ארגונים  הנוכחית.  בעת  ויותר  יותר  מורכבת  הופכת  הגבול  סוגיית  פעילויות,  של 

ות, חלוקת מידע רגיש ולקיים קשרים מועדפים עם  מיזוגים, מיזמים משותפים, בריתות אסטרטגי 

  7ארגוניות. -ארגונים עמיתים המצויים ברשתות בין

 
 .שםסמואל,  7
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מגמה זו של פריצת הגבולות הארגוניים, חדירה הדדית לתחומי השליטה של זולתם ולטשטוש אזורי 

לות  חייבת לקבל ביטוי משמעותי בחזון ובאסטרטגיה של קהילות מודיעין. הגדרת הגבו  -ההפרדה  

סיסטמים היא עניין מורכב המקשה על שרטוט גבולות ברורים. במצבים כאלה ובעת הזו -בתוך אקו

עשות באופן יחסי ותלוי הקשר. על ארגוני מודיעין יהגבולות הם עניין יחסי ודינמי וקביעתם צריכה לה

ות, סיסטם מודיעיני: מערכת של פרטים, קבוצ-למצב את עצמם כשחקנים משמעותיים בתוך אקו 

מערכות  -רובדית הנוצרת ממפגש בין מספר רב של מערכות המורכבות מתתי -מציאות רב   -ארגונים  

היוצר נקודות ייחוס רבות סיסטם כזה מחייבת מגוון של פרטים ומערכות  -ופרטים. בנייה של אקו

ומאפשר הסתגלות מהירה של האקוסיסטם למצבים משתנים. עליהם להבטיח קישוריות, כלומר,  

סיסטם כזה צריך להיות במצב -ת ליצור מערכות קשרים מרובות של יחסי תלות והשפעה. אקוהיכול

לו להסתגל  והשתנות של הגופים השונים, מה שיאפשר  מתמיד של התהווה כתוצאה מלמידה 

 לתנאים המשתנים.

בהקשר זה הוא קביעת גבולות   ים המרכזי   יםהאתגראחד  

מודיעיני אמנם אינו יכול עם העולם האזרחי. הממסד ה

ואינו צריך להפיל לגמרי את החומות המפרידות בינו ובין 

יוצרים   החדש  העידן  מאפייני  אך  האזרחיים,  העולמות 

לחשוב  אותו  מחייבים  ואלה  בחומות  סדקים  בפועל 

ולהתארגן מחדש ביחס לעולם האזרחי. אין מדובר בעניין 

ופרט ציבוריות  חברות  עם  שותפות  בכך.  מה  יות,  של 

טומנים  כולו  והציבור  מחקר  מכוני  אקדמיים,  מוסדות 

לפגיעה   להביא  עלול  ומסווג  רגיש  במידע  שיתוף  הצדדים:  לכל  משמעותיים  אתגרים  בחובם 

הפעולה -כן, ככל שיריעת שיתוף-בפרטיות של אזרחים מחד ולסיכון מקורות מודיעיניים מאידך. כמו

 מידע כוזב או מוטעה אל הסוכנויות עצמן.   ״הסתננות״ של -מתרחבת, כך גדל גם הסיכון ל

אך היתרונות אינם מבוטלים. שת״פ עמוק יעניק לשותפים גישה לתחומי ידע שהנגישות אליהם  

ויכולות טכנולוגיות הנמצאות בסקטור הפרטי;  -מוגבלת, על ידע, מומחיות  ידי הפריה הדדית של 

אחד האתגרים המרכזיים הוא 

קביעת גבולות עם העולם האזרחי. 

אינו יכול הממסד המודיעיני אמנם 

ואינו צריך להפיל לגמרי את החומות 

המפרידות בינו ובין העולמות 

האזרחיים, אך מאפייני העידן החדש 

יוצרים בפועל סדקים בחומות ואלה 

מחייבים אותו לחשוב ולהתארגן 

 מחדש ביחס לעולם האזרחי.



12 
 

)   ויסייע בעיות  יצירתית  בצורה  לבcreative problem solvingלפתור  הנוגעות  הלאומי, י(  טחון 

ולהשיג יעילות וחסכון במשאבים. שותפות כזו תאפשר לכל שחקן לנצל את יתרונותיו היחסיים, 

חד מודיעיניים,  פרויקטים  לקדם  יהיה  ניתן  כך  יעילה.  סיכונים  חלוקת  ומתמשכים -תוך  פעמיים 

 כאחד, במהירות, ביעילות ולאורך זמן. 

אמנם   תחייב  זו  גמישות שותפות  גם  תחייב  היא  אך  ואחריות,  תפקידים  של  ברורה  חלוקה 

חסמים   ואדפטיביות. ללא  ופיתוח  התקדמות  דוגמת  יתרונותיו,  את  לנצל  יוכל  הפרטי  הסקטור 

תיו בתחום הטכנולוגיה והמומחיות הנדרשת, לצד גישה לידע מדעי.  כולובירוקרטיים, תוך ניצול י

להתמקד   יוכלו  המודיעין  נדרשת  שירותי  חקיקה  קידום  סדור,  על   -בתכנון  הגנה  לצורך  לדוגמא 

החלטות במטרה לקדם החלטות פוליטיות, ופיקוח מתמשך על איכות  -עבודה מול מקבלי  -פרטיות  

  .השירות

 משמעותיים הן צעדים, ( ODNIמשרד מנהל המודיעין הלאומי ) היוזמות הרבות שמוביל לדוגמא

 : בכיוון זה

• The Intelligence Science & Technology Partnership ((In-Step 

• academic outreach 

• public - private analytic engagement program 

• public private talent exchange   

• trade association partners  

 critique  :3עקרון מספר 

הקוגניטיבית   המשימה  את  במוקד  מעמיד  זה  מאנשי  עקרון  הנדרשת  העיקרית 

הערך   שרשרת  כל  לאורך  ביקורתית  חשיבה  להפעיל  היכולת  והיא  המודיעין 

 המודיעינית. 
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אם המכונות ישחררו את בני האדם ממשימות שבהם אין להם יתרון, נשאלת השאלה היכן יהיה  

לרובד  הנוגע  בכל  במיוחד  בפשטות,  האנושית. התשובה  המודיעינית  העשייה  של  הכובד  מרכז 

אנליטי המורכב של המעשה המודיעיני, תהיה הפחתת המיקוד בחשיפת סודות ובפתרון חידות ה

והרחבת המיקוד בפיצוח תעלומות. לפני שנתקדם, חשוב להסביר מהו ההבדל בין סודות, חידות 

 1994-ידי ג׳וזף ניי, שהצביע כבר ב -ותעלומות. ההבחנה בין סודות ותעלומות הוצעה לראשונה על

גוני מודיעין נאלצים לעסוק יותר ויותר בשאלות פתוחות שאין להם תשובה עובדתית  ארשעל כך  

כ ידיעות איכותיות אינ  אלהאחת,  בודדה או מקבץ  לענות עליהם.    יםמסוגל  םשידיעה מודיעינית 

אלא שגישה   8לטענת ניי, שינוי זה קשור בהתמוטטות היציבות היחסית של עידן המלחמה הקרה.

ה, שהוצע על ידי מי שהיה ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין בצה״ל, איתי  זו דורשת שכלול מ

עליהן   9ברון.  שיש  שאלות  הן  סודות  ותעלומות:  חידות  סודות,  של  משולשת  חלוקה  הציע  ברון 

תשובה עובדתית ברורה שסנסור מודיעיני, טכנולוגי או אנושי, יכול לתת עליהן תשובה. לדוגמא, 

עה או לא? האם הטרוריסט נמצא בדרכו לפיגוע התאבדות או לא? האם הטנק נמצא מעבר לגב

 בזה.  - קוריאה וכיוצא-כמה ראשי נפץ גרעיניים יש לצפון

חידות הן שאלות שאין לגבן תשובה מוחלטת כיוון שהן עוסקות בהתפתחות עתידית. האם הציבור 

? האם הסינים ימשיכו לעבות את מערכי הטילים  האייתולותשלטון  ראני ייצא לרחוב ויפגין נגד  יהא

רוסיה פוטין לעימות עם נאט״ו. שאלות אלו נטועות תמיד   והאם פניו של נשיא  בים סין הדרומי 

בהקשר מסוים ובמרחב שבין הבסיס העובדתי והמידע העומד לרשות המתבונן ובין יכולות הניתוח 

עובדתי של סודות הקשורים ביכולות האויב, אך  שלו. בניסיון לענות על חידות אלו יש כמובן בסיס  

בסופו של יום התשובה היא הערכתית באופיה מכיוון שגם מושא המחקר אינו יודע בוודאות כיצד 

יגיב בהקשר נסיבות קונקרטי בשעה שיתרחש. הקבוצה השלישית היא התעלומות שהן שאלות  

יחסים בין צפון ודרום קוריאה? רחבות יותר הקשורות בתהליכים עמוקים: האם תהייה הפשרה ב

האם המשטר האיראני יציב וכיצד ישפיעו שינויי אקלים על משחק הכוחות הגלובלי. בקיצור, אלו 

 
8August 1994.  -, July Foreign AffairsNye, J. “Peering into the Future”.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/1994-07-01/peering-future 
 . 59 - 58)הרצליה: המרכז למורשת המודיעין(, ע״ע  המחקר המודיעיני: בירור המציאות בעידן של תמורות ושינוייםברון, א.  9
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הן שאלות שאין להן תשובה עובדתית ברורה, ושאין סנסורים מכל סוג שהוא היכולים לאסוף את  

ת באופיין ותלויות בהקשר המידע שיענה עליהן בוודאות. אלו שאלות שהתשובות להן הן פרשניו

 נסיבות קונקרטי ובנקודת המבט של המתבונן.

יגדל חי דות לתעלומות )דרך  סומ  -אל איש המודיעין. ככל שננוע על הרצף    עתהנחזור   דות(, כך 

הרכיב האנושי על חשבון המרכיב המחשבי. חשוב לציין: התמודדות עם כל סוג אתגר מחייבת 

יכולות טכנולוגיות מתקדמות, איש המודיעין יעסוק פחות במענה מכונה. בעידן של    –שילוב אדם  

קבוצת סועל   יותר מכל  גודל משמעותיים  בסדרי  מידע  ולעבד  לאסוף  יוכלו  מכיוון שמכונות  דות, 

חשיבה מופשטת וקונספטואליזציה של התמונה המתגבשת.   יםדות מחייבסואם כי גם    –אנשים  

יכולות   -חשיבה אנושית מסדר גבוה    ותמחייב  ן כיוון שהדות והתעלומות הן כבר עניין אחר, מחיה

 שעדיין אינן קיימות מבחינה טכנולוגית.  

במקרה של החידות, אנשי המודיעין יכולים להציג בפני מקבלי ההחלטות את האפשרויות השונות 

- לגבי התפתחויות בעתיד ואת הסבירות להתממשותן. הצגה כזו תסייע לקבל החלטות בתנאי אי

-ת ולקראת התמודדות עם מצבים עתידיים והיא מהווה את ליבו של שיח המודיעין ומקבליוודאו

ההחלטות. נקודה זו באה לידי ביטוי ביתר שאת כאשר מדובר בתעלומות. גם כאן אנשי המודיעין  

יצטרכו להציג תרחישים לגבי אופן התהוות והתפתחות התהליכים וסבירות התממשותם וגם כאן  

בדוח מקבלי  שיח-מדובר  על -עם  משקל  כבדת  משמעות  האחרונים  למעשי  שכן  ההחלטות, 

התממשות התרחישים. עם זאת, גם בסודות -המציאות העתידית וכפועל יוצא על התממשות או אי

בינה מערכות  באמצעות  לדוגמא  למכונות,  חשוב  תפקיד  נודע  בתעלומות  מלאכותית  -וגם 

 ולייצר תובנות חדשות.  פותזותהיהמאפשרות ליצור סימולציות מורכבות, להעלות 

לגב שהתשובה  אסטרטגיות  בסוגיות  במיוחד  אחרות,  ותלוית  יהבמילים  מוחלטת  אינה  ,  הקשרן 

אנשי המודיעין נדרשים לגבש מסגרת קונספטואלית המבוססת על הנחות יסוד שיש לבחון אותן 

להבין מהן השאלות שיש   בצורך  יצטרכו להתמקד  בראשם,  והאנליסטים  אנשי המודיעין,  תדיר. 

החלטות בהקשר קונקרטי. כל שאלה החורגת  -לענות עליהן ומה יחשב כתשובה רלוונטית לקבלת

העובדתי שבדרך   מהממד  הנחות  סט  אפריורי  שני.  -מניחה  מסדר  חשיבה  מעוררות  אינן  כלל 
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במרבית המקרים אנו מניחים שהנחות אלו ברורות מאליהן ואינן דורשות ליבון. אלא שבמציאות  

והם תוצר  נמצאים במאגרי מידע  אינם  והמושגים הנכונים  החדשה הדינמית השאלות הנכונות 

יבה ופרשנות ושל ביקורת. כאשר המכונות משחררות אותם אנושי המחייב תהליך יצירתי של חש

של  תדירה  בבחינה  להתמקד  המודיעין  אנשי  על  מידע,  ועיבוד  איסוף  של  הסיזיפית  מהמלאכה 

  יש לבסס את מאמצי האיסוף, העיבוד והערכת המודיעין.  ןהמסגרות התפישתיות והמושגיות עליה

כי טכנולוגיות האיסוף, העיבוד   יותר  אין ספק,  עוד  יתקדמו  והן  והמחקר האוטומטיות מתקדמות 

חלק מעבודת המחקר. אלא שהן לא ייתרו    -  ותוכבר מייתר  -בעתיד. בהיבטים מסוימים הם ייתרו  

מנת לנסח שאלות, לכוון את כלי  -את הצורך בחוקרים שיצטרכו לגבש מסגרות קונספטואליות על

ה ואת  התוצאות  את  ולפרש  להבין  והעיבוד,  המלצות  האיסוף  ולגבש  הממצאים  של  משמעות 

, בהן עושים שימוש לראות את הטכנולוגיות המתקדמות  נכוןלפעולה עבור מקבל ההחלטות. לכן,  

כסט כלים היכול לשפר וליעל את תהליך הערכת המודיעין מבלי להוציא את האדם   ארגוני מודיעין, 

דויקות יותר, במיוחד בכל האמור  מהלופ. מכונות יוכלו לעשות בתנאים מסוימים הערכות טובות ומ

כגון   יכולות לספק מרכיבי הערכה חשובים אחרים,  לא  עדיין  הן  ברובד הטקטי. אך  להתנהגויות 

יצירת תמונת מצב מודיעינית שלמה, פרשנות של התמונה בהתאם להקשר קונקרטי והמלצות 

 לפעולה הנובעות מהפרשנות. 

 creativity  :4עקרון מספר 

זה   המסוגלת  עקרון  וגמישה  דינמית  יצירתית, חדשנית,  בחשיבה  את הצורך  מדגיש 

 לנצל את ההזדמנויות שמעניקות לה הטכנולוגיות החדשות. 

העסקי,  העולם  ועד  האקדמי  מהמחקר  כולם,  אסטרטגיה.  של  הקדוש  הגביע  היא  יצירתיות 

אים מחייב  שטבעו של העידן שבו אנו נמצ  ,מחפשים דרכים לשיפור היצירתיות מהטעם הפשוט

היא   יצירתית  שחשיבה  הסיבה  בדיוק  היא  האסטרטגית  הסביבה  מורכבות  יצירתית.  חשיבה 

בין   -הכרחית   והתלות  הגומלין  קשרי  של  הדינמי  בטבע  טמונה  מורכבת  סיטואציה  של  המהות 
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החלקים עצמם. כדי להבין לעומק את הקשרים והיחסים ובעיקר כדי להבין מה  של  החלקים ולא רק  

  10שלהם בנסיבות משתנות, הכרחי לחשוב בצורה יצירתית. המשמעות 

אך מה היא בדיוק המשמעות של חשיבה יצירתית? מדובר בסוג מחשבה המביאה בחשבון טווח  

באמצעות   אפשרויות  של  קוגניטיבי " רחב  חשיבה   " סינתוז  ופוטנציאליים.  קיימים  קשרים  של 

- ור של רעיונות שלכאורה אינם קשורים זהחיב  - יצירתית היא חשיבה הוליסטית, מגוונת ורוחבית  

שונות והרחבת גבולות הדמיון. זאת ועוד,   מדיסציפלינותלזה, התכה של רעיונות, שאיבת רעיונות  

סיונות לייצר הבנה בנוגע למציאות בהתבסס על מידע חלקי. יהעשייה המודיעינית מתבססת על נ

אודותיו, עלינו להפעיל את הדמיון -לנו עלכידוע, העתיד טרם התרחש ומעבר למידע החלקי שיש  

.  כדי להעריך מהן האפשרויות להתפתחותו ומהי סבירות התממשותן  ואת כישורי ההערכה שלנו

ארגוני המודיעין חייבים לגייס את מיטב היצירתיות  בהסתכלות פנימה על עתיד עולם המודיעין,  

רגוני מודיעין, וכבר היום לפעול  מנת לדמיין את המציאות העתידית שבתוכה יפעלו א-שלהם על

 . ולהתאים עצמם אליה למימושה

ותכנון  מודיעין  גופי  מדוע  לכן  ברור  ביצירתיות.  נקודת מפתח  הוא  בדמיון  לעשות שימוש   הצורך 

טחוניים מערביים החלו לעשות שימוש בסופרי מדע בדיוני במטרה לנסח בצורה טובה  יבממסדים ב

הברית לדוגמא הקים -תידיים בפניהם הם עומדים. צבא ארצותטחוניים העייותר את האתגרים הב

ב העתיד  מפקדת  ה  army-את  את  בצורה   mad scientist laboratory-ובתוכה  המתבוננת 

  11יצירתית על שדה הקרב העתידי. 

סוגיות  על  לחשיבה  רגילות  הן  הרי  חשיבה?  של  כזה  סוג  עם  מתקשות  מודיעין  קהילות  מדוע 

שהן, למרות כל השינויים של השנים האחרונות, עדיין חושבות בצורה של    מורכבות. התשובה היא

( מבודלים  ארגוני    -(  silosרכיבים  המודיעין.  מעגל  תפישת  של  עדיין הם  מודיעין  ההמורשת 

די לפי  בין הפונקציות השונות עדיין קשיחים באופיים.  סהיררכיים, מאורגנים  והיחסים  ציפלינות, 

 
10, October 12, 2014. War on the RocksKerbel, J. “the U.S. Intelligence Community’s Creativity Challenge”,  

https://nationalinterest.org/feature/the-us-intelligence-communitys-creativity-challenge-11451 
 /https://madsciblog.tradoc.army.milראה לדוגמא:  11
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יתה לפרק אותם, ואז לפרק אותם  יים להתמודד עם אתגרים מורכבים המסורתית, הדרך של הארגונ

 הכל במטרה לפשט את המורכבות.  -שוב ואז שוב 

עיבוד   מידע,  לאיסוף  ראשונית  חלוקה  חייבה  לדוגמא, התמודדות עם אתגר הטילים הסובייטיים 

, לדוגמא מידע המושג  לדיסציפלינותהמידע הנאסף, ביצוע אנליזה ואז יצירת תחזית. האיסוף חולק  

באמצעים חזותיים, יומינטיים או סיגינטיים. המחקר חולק גם לפונקציות נפרדות: אחת החוקרת 

ההקשר   את  אחת  הדוקטרינריים,  השימושים  את  הבוחנת  אחת  הטכנולוגיים,  ההיבטים  את 

לא לזה    הלאה. וכן הלאה. סוג כזה של חשיבה התאים אולי לעולם הישן, אבל בוודאי-הפוליטי וכן

 החדש.  

ש של  ניתוח  הציע  החשיבה  וקרבל  שורשי  לטענתו,  המודיעינית.  החשיבתית  הפתולוגיה  רשי 

כ  גם  הידועים  אנליטיים,  חוקים  בארבע  נעוצים  הזו  של rules of linearity-המצמצמת  סוג   ,

מימדיים  -ראשית, הנחה שאתגרים רב  יוריסטיקות שמטרתן למנוע הטייה בחשיבה המודיעינית:

באמצעות הם   השלם  את  להבין  ניתן  ולכן,  החלקים.  לסך  שווה  שהשלם  זה  במובן  תוספתיים 

הסתכלות בכל רכיב בנפרד ואז חיבור כל הרכיבים לשלם. השני, הנחה שהתנהגויות נוטות לחזור 

וג כזה סוריאציה על מה שהתרחש בעבר.    -בסבירות גבוהה    -על עצמן ומה שיתרחש בעתיד הוא  

נליסטים לחשיבה מבוססת אנלוגיות והשלכה מהעבר על העתיד. שלישית,  של חשיבה מעודד א

הנחה שכמעט תמיד קיים הסבר סיבתי בין פעולות ותוצאות וכי ניתן לחשוף הסבר סיבתי שכזה. 

חוק כזה מעודד אנליסטים לחפש הסבר פשוט, שלא לומר פשטני, של סיבה ותוצאה. סוג חשיבה  

מסדר לתוצאות  מוביל  א-כזה  יחסים  ראשון  שקיימים  הנחה  רביעית,  לכך.  מעבר  לא  ך 

פרופורציונאליים בין קלט ופלט, כלומר, שפעולה קטנה תוביל לתוצאה מוגבלת ופעולה גדולה תוביל  

שבמסגרתו  קונקרטי,  נסיבות  להקשר  מחוץ  לחשוב  אנליסטים  מעודד  זה  כלל  גדולה.  לתוצאה 

 פעולות קטנות עשויות לגרום לתוצאות גדולות וההפך.  

בניגוד  עומדת  והיא  מסוכנת  זו  חשיבה  קרבל,  טען  מסועפים,  קשרים  עם  מורכב  שבעולם  אלא 

אינן  הן  ושוב,  שוב  חוזרות  אינן  הן  הללו.  לסתור את הכללים  נוטות  מורכבות  סוגיות  ליצירתיות. 

מאופיינות ביחסים סיבתיים ברורים והן רגישות ביותר לסט מסוים של תנאים. מעל לכל זה, תופעות  
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תופעות שהופכות רחבות מתוקף  -ורכבות הן הרבה מעבר לסך החלקים שלהן. הן מורכבות מתתמ

תתי בין  הפעלת -הקשרים  באמצעות  ורק  הוליסטית  גישה  מתוך  רק  להבינם  שניתן  הרכיבים 

 12מחשבה יצירתית. 

אין מדובר רק במשימה המונחת לפתחם של אנליסטים. על הקהילה המודיעינית כולה להתמודד 

גופים  עם כ יצירתית וחדשנות ארגונית הם בעיקר  וכיום המנוע של חשיבה  ללים מגבילים אלה; 

על האזרחית.  הסביבה  עם  הדוק  במגע  הנמצאים  המודיעין  טכנולוגיים  חשיבה    קהילת  לעודד 

יצירתית שלעתים אינה עומדת בקנה אחד עם הצורך ליישר שורות כמתבקש מארגון בעל מאפיינים  

נוקשים.   של היררכיים  אלא  סיבוכיות  של  לא  אחרת:  מפריזמה  שסביבה  בעולם  להתבונן  עליה 

מורכבות. עליה להתרחק מארגון, מבנה וחשיבה לינאריים כפי שמגלם מעגל המודיעין ועליה להבין  

 שחשיבה יצירתית לפעמים אינה מאוד אפקטיבית, ואינה בהכרח משיאה תוצאות מיידיות. 

יצירתיות לעתים היא תהליך א רווי כשלונות.  נכון,  והוא  ומסורבל, שאין כל ערובה להצלחתו  רוך 

ה מבוססת על סט נתון מראש של  נאחת הטענות הנפוצות כלפי יצירתיות היא שהיא בדרך כלל אינ

ושוב  פעולות שוב  עליהן  לחזור  הלךשיש  בעיקר  מבטאת  אלא  הנתמכים  -,  ותרבות  גישה  רוח, 

אך  ומדידה.  קשיחה  ובצורה  מראש  מוגדרות  בהכרח  שאינן  בתוצאות  ואף  רופפים  בתהליכים 

הטמעת חשיבה יצירתית מחייבת ראשית דבר, ניתוק הדיכוטומיה שבין הצלחה וכשלון בתהליך  

  ודעים שהדרך להצלחה רצופה כשלונות. כולם י - היצירתי. כל ממציא, כל ספורטאי, כל פוליטיקאי 

היא מחייבת לקחת סיכונים   חשיבה יצירתית מאמצת את הכשלון ורואה בו חלק חשוב מההצלחה.

כ של  סדרה  באמצעות  ושוב  שוב  לנסות  ואז  ומדידים  ללמוד, ימחושבים  אפשר  שמהם  שלונות 

ן משקיעות ברעיונות רבים,  סיכון פועלות היום: ה-להשתפר ובסוף להצליח. בדיוק כמו שקרנות הון

הודות   רק  לא  משגשגות  הקרנות  רוב  סופי  בחשבון  אך  מצליח.  מיעוטם  ורק  נכשלים  רובם 

 הן מצליחות גם הודות לאלו שנכשלו. -לסטרטאפים וטכנולוגיות שהצליחו 

 
12 Ibidel, Kerb  
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בצורה  עצמן  על  החוזרות  פעולות  מסט  מורכבים  שהם  כך  בנויים  והממשלתי  התאגידי  העולם 

. העקרונות שטבע הסוציולוגי ג׳ורג׳ ריטסר עדיין נכונים למרבה הצער, גם למעלה  עקבית וצפויה 

משלושה עשורים לאחר שפורסמה המהדורה הראשונה של ספרו ״המקדונלדיזציה של החברה״:  

ותהליכים   בירוקרטי איתן, פירמול של מבנים  רציונליזציה, שליטה מרכזית המבוססת על מנגנון 

ומ ברורה  עבודה  כתובים. וחלוקת  ובפרוטוקולים  בנהלים  ביטוי  לידי  הבאה  קהילות    13וגדרת,  על 

מודיעין לעומת זאת, לאמץ תפישות גמישות יותר המאפשרות יותר גמישות ועצמאות סביב הסוגיות  

 אותן הם מנסים אנשי המודיעין להבין והבעיות אותן הם מנסים לפתור. 

ירתיות וחדשנות ולוודא שתרבות הזו מחלחלת  על קהילות מודיעין ליצור תרבות של יצ מעל לכל,  

. עליהן להקצות משאבים, החל מכסף ועד קשב של מנהלים ליוזמות  אל כל רבדי הארגון המודיעיני

פעולה עם שחקנים  -תוףייצירתיות וכאלה המעודדות חשיבה יצירתיות. תרבות זו צריכה להיווצר בש

לדוגמא חברות הייטק ומעבדות מחקר; והיא פורחת שחשיבה משוחררת כזו היא טבעית עבורם,  

(, שניתן  gamingבמפגש של מתודולוגיות ורעיונות מעולמות שונים, לדוגמא שיווק או משחקים )

 להתאימן לקונטקסט המודיעיני.  

חדשנות   - ODNI-ידי ה-אך חדשנות צריכה גם להגיע מבפנים. כאן כדאי להזכיר רעיון המיושם על 

 Transformation and Innovation unit -היחידה בתוך  -( lateral innovationרוחבית )

המתמקדת בהעצמה, האצה ומקסום יוזמות חדשנות בכל קהילת המודיעין ובסוכנויות פדרליות  

 DNI אחרות, מבלי להתמקד בסוכנות כזו או אחרת )וזו גם הסיבה שהיוזמה מובלת על ידי ה

להתגבר על חסמים בירוקרטיים באמצעות למידה והשראה הדדית לאורך היוזמה מנסה  .עצמו(

(acrossכל זרועות הממשל הפדרלי. היחידה מסייעת ליזמים פנים )- ארגוניים להביא רעיונות

ראשוניים לבשלות במהירות, כולל זיהוי של שחקנים רלוונטיים, לקוחות פוטנציאליים, התגברות 

 ,In-STep Intelligence ( -באמצעות יוזמת ה  ועוד (Prototyping) על בעיות, פרוטוטייפינג

Science, and Technology Partnership ).  היחידה מקנה ליזמים נגישות לכלים טכנולוגיים

  14מתקדמים כמו גם פרקטיקות עסקיות שנעשה בהם שימוש בתוך ומחוץ לקהילה.

 
13York: Sage, 1993). -. (NewThe McDonaldization of SocietyRitzer, G.   
 innovation-lateral-meet-articles/item/2010-https://www.dni.gov/index.php/newsroom/newsראה:  14
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- ( המאפשר ריבוי פרספקטיבות עלdiversity)  נקודה אחרונה בנוגע ליצירתיות היא הצורך במגוון 

ההומוגניות  א בשבירת  קריטי  צעד  הוא  מגוונות  אוכלוסיות  של  השתלבות  עידוד  המציאות.  ודות 

דרך   פורצת  חשיבה  נדרשת  כאן  גם  יצירתיות.  של  אקלים  וקידום  מודיעין  קהילות  המאפיינת 

 השוברת מוסכמות מקובלות באשר להתאמה מקצועית. 

יצירתיות צריך להתבצע במקביל לשימור ופיתוח יכולות מודיעיניות מוכחות, ותוך  ברור שעידוד ה

 ניהול סיכונים, בהתחשב בכך שהמודיעין נדרש לספק מענה מיטבי רצוף. 

   content expertise  :5עקרון מספר 

עקרון זה מעמיד במוקדו את הצורך של אנשי מודיעין לשמר היכרות עמוקה עם מושאי  

 ההתבוננות שלהם. 

-לצד כל העקרונות ״החדשים״ יחסית, יש גם לשמור ולפתח את העקרון המסורתי של מומחיות

תוכן. בין הקולות הקוראים לרביזיה רדיקלית של המפעל המודיעיני, נעלם לעתים קולם של אלה  

במיוחד  המודיעין,  איש  של  האינטימית  ההיכרות  צמצום  של  הבעייתית  המגמה  על    המצביעים 

  15האנליסט, עם יריביו. 

בהקשר זה בולטים מחקרים שנכתבו על ידי אנשי מודיעין בעקבות מה שנתפש בעיניהם ככשלונות 

 2014שנבעו מחוסר היכרות מספקת עם תרבויות אחרות. דוגמא כזו היא מחקר שפורסם בשנת  

״שיפור-על שכותרתו:  האמריקניים  המודיעין  בגופי  ששירתו  אנליסטים  קבוצת  המומחיות   ידי 

שנות מלחמה״. אחת הטענות המרכזיות במחקר היא כי הטכנולוגיה   13- לקחים מ  -האסטרטגית  

כלפי   הושמעה  נוספת  ביקורת  ובשפה.  בתרבות  ההסטורית  הבקיאות  את  להחליף  יכולה  אינה 

ה )תפישת  צבאיים  בעניינים  הן   (RMAמהפכה  במידע  ועליונות  טכנולוגית  שליטה  כי  הקובעת, 

במלחמת  מפנקודות   כמוצלח  שהוכח  מה  הכותבים,  לטענת  צבאיות.  במערכות  להכרעה  תח 

המפרץ הראשונה כשל באפגניסטן ועיראק. עליונות טכנולוגית אינה יכולה להתקיים לצד בורות 

 
15 York: Wiley, 2017)-. (NewThe Future of IntelligenceLowenthal, M.  
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התרבותי, החברתי והפוליטי שבו מופעל כוח צבאי, ובמקרה של עיראק ואפגניסטן הדבר    בהקשרים

 16היעדים האסטרטגיים. שלון בהשגת יהוביל לכ

תלבטויות הלכן, כאשר דנים במאפייני הטרנספורמציה המודיעינית יש להביא בחשבון שחלק מה

מומחים במעשה המודיעיני ולעובדה שרבים סבורים, כי מתקיים -הנוכחיות נוגע גם למקומו של ידע

לפגיעה בהבנות   תהליך מסוכן של פיחות במעמד ידע זה. פגיעה במומחיות התוכן עלולה להוביל

גופי  של  רלוונטיות  לאובדן  הדרך  קצרה  ומכאן  המודיעיני  התוצר  של  העומק  וצמצום  העומק 

בעולם שבו הידע וכלי הניתוח זמינים לכל, שחקנים    17המודיעין, במיוחד גופי המחקר וההערכה.

ף אנשים  מחקר וא-תונאים, מכוניימודיעין: חברות, עהחדשים מנסים לתפוס את מקומם של ארגוני  

היכולת להבין ולפרש לעומק   -פרטיים. מכאן קצרה הדרך לאבדן היתרון היחסי של שירותי מודיעין 

ממדים שבהם    -את המציאות. בכך מסתכנות הסוכנויות בהפיכתן לספקי תוכן אופרטיבי וטקטי  

 יתרון יחסי מובהק, נגישות כמעט בלעדית למידע ורקורד מוכח של הצלחה.  ןיש לה

בעבר, התריע מפני איבוד רלוונטיות של איש המודיעין במפגשיו עם    CIA- יטרסן, בכיר במרטין פ

ההחלטות, חייב להיות לו ערך מוסף  -מקבלי ההחלטות. לטענתו, אם המודיעין רוצה לסייע למקבלי

מעבר למה שהפוליטיקאים כבר יודעים, כלומר להציג את עצמו כמקור של מומחיות נחוצה ואמינה. 

שבנסיבות    הקשרהתמונה המודיעינית בתוך מסגרת היסטורית ו  המפתח הוא היכולת להציב את

ההחלטות אינו מודע אליהם; ולהוכיח את חשיבות ההקשר לתמונה המוצגת בפני  -רגילות מקבל

של    18ההחלטות. -מקבל שיטתי  לימוד  באמצעות  ייבנו  החוקר  של  והאמינות  היחסי  היתרון 

ן הוא בוחן; ורק בתהליך ארוך וקפדני של ההיסטוריה, ההגות, הספרות והשפה של הישויות שאות

 .פיתוח מומחיות תוכן 

 

 

 
16. (Santa CompetenceImproving Strategic Robinson, L. Miller, P. Gordon, J. Decker, J. Schwille, M. Cohen, R.  

Monica: Rand, 2014). 
 . 68 - 59. ע״ע  2. מודיעין הלכה למעשהמילשטיין, מ. ״לא תשתנה...השתנה, תשתנה״.  17
 . 66, עמ׳ שםכפי שצוטט אצל: מילשטיין, 18
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 סיכום 

בינה דוגמת  ומתבססות,  ההולכות  דוגמת מחשוב  -טכנולוגיות  מפציעות,  וטכנולוגיות  מלאכותית 

שיש המגדירים אותה    -קוונטי, מחייבים ארגוני מודיעין להשתנות רדיקלית ועמוקה. השתנות כזו  

כבר אינה עניין תאורטי. הסביבה האסטרטגית שבה מתקיימות   -דיעין מהפכה בענייני מו-ובצדק כ 

וכלה במשאב האנושי עליו נסמך המפעל    -קהילות מודיעין   כבר משתנה, החל בטבע האיומים 

העידן   מאפייני  רלוונטיות.  להשאר  ברצונן  אם  במקביל  להשתנות  חייבות  והסוכנויות  המודיעין; 

ינם מאפשרים התכנסות המפעל המודיעיני סביב רעיון מסדר א -וביתר שאת זה העתידי  -הנוכחי 

המודיעין; והם מחייבים ריבוי תפישות וגישות המותאמות לקונטקסט ספציפי,  -אחד דוגמת מעגל

  , כאן:  צויינו  להן  המשותפים    onnectionC  ,collaboration, critique, creativityשהעקרונות 

והבסיסי החמישי  העיקרון  מצטרף  ידע:    כשאליהם  כמפעל  המודיעין  בעבודת   contentביותר 

experties . 

 

 

 

 

 


