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הקדמה
קהילת המודיעין האמריקאית דוגלת במדיניות של גיוון בקרב צוות העובדים שלה .חוק ה-
" "Intelligence Authorization Actהגדיר זאת לקהילת המודיעין בשנת  2020שעליה לכלול מגוון
של אנשים המבוסס על מין ,גזע ,מוצא אתני ,מוגבלות ,גיל ,נטייה מינית ,זהות מגדרית ,מוצא
לאומי וקטגוריות דמוגרפיות נוספות .עם זאת ,לפי דו"ח שפורסם ע"י ה CRS-בדצמבר ,22020
למרות ההתקדמות של הקהילה בסוגיה זו עדיין יש מקום לשיפור במדיניות ,בשיטות ובתוכניות
של כוח האדם על מנת להגיע לגיוון מספק בקהילת המודיעין האמריקאית.
בזרקור זה יובאו הנתונים שפורסמו בנושא ותמצית של מאמר המנתח את הגורמים אשר מנעו
מהסוכנות להגיע למיצוי המקסימלי של הגיוון בארגון ,כפי שעולה מהדו"ח של ה.CRS-
יצוין ,כי בשנת  ,2003הקונגרס האמריקאי מצא כי קהילת המודיעין בארה"ב היא בעלת אחוזים
נמוכים של נשים ומיעוטים בצורה מובהקת בהשוואה למצב התעסוקה בממשל ובמגזר האזרחי.
בנוסף ,נמצא כי קיים ייצוג חסר של נשים ומיעוטים בתפקידים בכירים בקהילה זו.
החל משנת  ,2004בעקבות רפורמת המודיעין ומניעת פעולות טרור ( ,)IRTPAעל קהילת המודיעין
בארצות הברית ( )ICלקבוע מדיניות ותוכניות כוח האדם שמטרתן היא לוודא כי צוות העובדים
הוא מגוון מספיק ,בהתאם למטרות של האיסוף והמחקר של המודיעין.
כפי שנאמר לעיל ,מדיניות ה IC-היא לקדם את המגוון הדמוגרפי בתור אמצעי לשיפור המעשה
המודיעיני ,כחלק מרשימת העקרונות של קהילת המודיעין האמריקאית 3.לפי גישה זו ,הגיוון
בקרב קהילת המודיעין מחזק את הגיוון בחשיבה של צוות העובדים .גישה זו התחזקה במיוחד
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לאחר אירועי  9/11שהדגישו את הצורך בצוות עובדים מגוון בעל רקע ,ניסיון ופרספקטיבות שונות,
כדי שיהיה אפשר לתמוך בגישות יותר מקיפות שיוכלו לגשת בצורה טובה יותר לבעיות מורכבות.
החל מ 2016-החלו להתפרסם דו"חות דמוגרפיים בלתי מסווגים שכללו מידע רב על הגיוון בקהילת
המודיעין בכל שנה .הדו"חות מפורסמים ע"י ה DNI-ומתייחסים לייצוגים של נשים ,מיעוטים
ובעלי מוגבלויות בכלל קהילת המודיעין ,בלי להתייחס למרכיביה השונים .מן הנתונים ניתן לראות
כי מבחינת אחוזים קיימת עלייה מתונה בקרב קבוצות אלו בין השנים ( 2015-2018ראה נספח) .עם
זאת ,נצפו גם מגמות הדורשות התייחסות נוספת מצד הקהילה כגון:
-

ירידה בייצוג הנשים בין השנים  2010-2018בקרב גורמי המודיעין של המחלקות הצבאיות
השונות.
שחיקה בכוח העבודה בקרב נשים ,מיעוטים ואנשים בעלי מוגבלות אשר גברה על היכולת
לגייס מקבוצות אלו.
המשך הייצוג הנמוך של מיעוטים ,נשים ובעלי מוגבלויות בדרגות הקצונה הבכירה.

המכשולים בקידום הגיוון בצוות כוח האדם של הקהילה המודיעינית בארה"ב
מאמר שפורסם בדצמבר  2020ונכתב ע"י דמיאן ואן פויבלדה ,מנתח את המקרה של ה ,CIA-בעל
הנתונים הגלויים יותר בהקשרי כוח אדם ,ביחס למעמדם של השחורים ונשים מקרב העובדים
בסוכנות .במהלך השנים מאז  1947עד היום 4.ה ,CIA-בדומה לקהילת המודיעין ,שואפת לשוויון
תעסוקתי ומגוון ואף מציגה זאת בחזונה .עם זאת ,המאמר מציג את התהליך האיטי והארוך
שהארגון עבר במסגרת המאמצים להגדלת המגוון בשורותיו ,שמדגים את מידת ההצלחה המוגבלת
שלו בסוגיה זו.
לטענת המאמר ,השינויים נבעו בעיקרם כתוצאה משינויים חברתיים רחבים (לדוגמה :התנועה
לזכויות האזרח) ,מרפורמות ,חקיקה ורגולציה מצד הממשל ומלחמה של עובדים מקבוצות
השוליים על מקומם בארגון בעזרת תביעות .כלומר ,הארגון במקרה זה ,היה יותר גורם מגיב מאשר
יוזם.
בנוסף ,המאמר הראה כיצד העמדות כלפי העובדים ,בדגש על דעות קדומות ואף הטרדות על בסיס
מין או גזע  ,האטו את ההתקדמות של עובדים מקבוצות אלו ע"י הגבלת הגישה שלהם להשכלה
גבוהה והצבתם בתפקידים בדרגות הנמוכות או של בתפקידי תמיכה .בשורה התחתונה ,מדיניות
ורטוריקה לא מספיקות כדי לייצר שינוי אמיתי מבחינת המגוון בארגון .כדי להשיג שוויון
הזדמנויות ומגוון יש לבצע מחקרים נוספים שמטרתם היא למצוא את האמצעים שדרכם יהיה
ניתן ליישם את חזון זה.
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גיוון ושוויון תעסוקתי הם עקרונות מנחים במדיניות אותה מובילה קהילת המודיעין האמריקאית
בשנים האחרונות .במסגרת המסמכים שסקרנו בזרקור זה המסקנה העולה היא שקיימת עוד דרך
עד לגיוון במידה הרצויה בצוות העובדים של ארגוני המודיעין בארה"ב .הדגש הוא על הצורך
במחקרי המשך על האמצעים שדרכם ניתן יהיה לייצר סביבת עבודה סובלנית יותר למיעוטים
שתאפשר להם גם להעלות בסולם הדרגות.
לבסוף ,מעניין במיוחד להצביע על החשיבות של מהלכים אלו הן ברמה המוסרית והן ברמה של
התרומה ליעילות המעשה המודיעיני .לדוגמה ,תחום המחקר המודיעיני סובל זה זמן רב מהטיה
אנליטית ומדירה ) (Analytical and Exclusion Biasהמשפיעות על תוצרי המודיעין .כלומר,
השיפוטים האנליטיים הנעשים ע"י אנשי המודיעין רגישים יותר להטיות האישיות של הפרט וחוסר
גיוון מגביר את ההשפעה של הטיות אלו.
דוגמה נוספת היא אירועי ה 11/9-שהדגישו את הצורך בגיוון לשם טיוב המעשה המודיעיני
באמצעות :מגוון בקרב קציני המבצעים מאפשר היטמעות קלה יותר בארצות היעד; עידוד ויכוחים
ודיון על הפרשנויות על המודיעין (המידע) וגיוס מיעוטים אתניים בעלי כישורים לשוניים
ותרבותיים רלוונטיים לצורך מענה על הפערים המודיעיניים.
אף שהמקרה האמריקאי שונה במידה רבה מהמקרה הישראלי ,גם קהילת המודיעין הישראלית,
הנתפסת כמושתתת על כוח אדם איכותי במיוחד ,מתמודדת עם הרצון לגוון את מאפייני משאבי
האנוש שלה ,כולל בתפקידי ליבה .זאת ,הן מתוך הכרה ביתרונות המבצעיים הגלומים במהלך כזה
והן מתוך מחויבות חברתית .הקהילה משקיעה בפרויקטים מגוונים של הכשרת כוח אדם בפריפריה
לתחומים הרלבנטיים לצרכיה והיא מגייסת לשורותיה אנשים עם מוגבלויות ,בעיקר בתחומים
בהם יש להם יתרון יחסי .עם זאת ,לא מוכר מחקר דומה לאלו המצוינים במאמר זה לגבי המגמות
של שינוי מערך כוח האדם בקהילה .לאחרונה זכה פרסום עיתונאי בנושא לתהודה רבה וחשף את
רגישות הנושא .יתכן שנכון יהיה שקהילת המודיעין תגלה ,במסגרת השקיפות הגוברת הנדרשת
ממנה ,פתיחות רבה יותר באשר למאפייני כוח האדם המועסק על ידה.
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