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"מידע עומד לרשותנו באופן אינסופי :אך היכן תמצא

התבונה?"3

?Information is endlessly available to us: where shall wisdom be found

על המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין הוקם בשנת  ,2016והוא עוסק בפיתוח תפיסות פעולה ומתודולוגיה
לצורכי קהילת המודיעין בישראל ובעולם .המכון נועד להוות מרחב לשיח על המתודולוגיה בקהילת המודיעין הישראלית ולחבר בינה
לבין שיח רלוונטי בעולם :בקהילות מודיעין אחרות ,באקדמיה ובמגזר העסקי.
המכון מתבסס על ניסיונם העשיר של אנשי קהילת המודיעין הפעילה בישראל ,ועל הכתיבה הנרחבת בתחומי המודיעין והביטחון
באקדמיה ובמכוני מחקר בארץ ובעולם .תפיסת המכון היא שהמתודולוגיה היא נדבך בפרקטיקה המודיעינית ,ושהשילוב בין המעשה
לתיאוריה חיוני לפיתוח הידע בתחום .לכן ,בידי אנשי המעשה (הפרקטיקנרים) היכולת לפתח את תיאוריית המודיעין ,אשר יישומה
מזין את המשך פיתוח הידע לגבי העשייה המודיעינית.
המכון מפרסם את כתב העת "מודיעין הלכה ומעשה" :חמשת הגיליונות שפורסמו עד כה עסקו בשילוביות במודיעין ,במודיעין
בהשתנות מהירה' ב"ביג דאטה" ומודיעין ,במערכה על התודעה ובמודיעין לאומי-אזרחי.
פרסומי המכון כוללים מחקרי עומק ,המתמודדים עם שאלות מתודולוגיות באופן ממוקד ,ונכתבים על ידי חוקרי המכון או עמיתי
המחקר בו ,אנשי קהילת המודיעין או אנשי אקדמיה העוסקים בתחומי המודיעין והביטחון.
למכון קהילה רשתית ,שבה מועלים באופן תדיר עדכונים מתודולוגיים הן על-ידי חברי המכון והן על-ידי חברי הקהילה.
המכון עורך ימי עיון וסדנאות לטובת קהילת המודיעין הפעילה ,מפגשים עם קורסים ושיתופי פעולה עם האקדמיה .בנוסף ,המכון
מקיים שיח עם מכונים מקבילים בחו"ל ומקיים כנסים יי עודיים בנושא המתודולוגיה של המודיעין .המכון נעזר בוועדה מייעצת ובה
בכירים לשעבר בקהילת המודיעין ,אנשי אקדמיה ועוד.

 1הגם שב  2016האקדמיה ללשון העברית אישרה את המונח נתוני עתק ,כשם העברי לביג דאטה ,נדמה כי לפחות עתה המונח העברי
אינו מצוי בשימוש נרחב .לפיכך ,הנייר יעשה שימוש בתעתיק עברי של המונח הלועזי .ראוhttps://bit.ly/3dr9zn6 :
 2עמית מחקר בכיר ,המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין; וחוקר אורח ,המחלקה למדע המדינה ,אוניברסיטת סטנפורד (2019-
 .)2021המחבר מודה לעורכי המאמר  -יוסי קופרוסר ,דודי סימן-טוב וכן לעמיתי המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין  -ד"ר שי
הרשקוביץ ,נועם אלון ,צחי דוידי ,איתי שפירא ועופר גוטרמן  -על הערותיהם לגרסה מוקדמת של נייר זה .תודה גם לליאב סלע על
ההגהה המצוינת.
3 Harold Bloom, How to Read and Why, New York: Scribner, 2000, p. 19.
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עיקרי הדברים
 .1עבודה זו בוחנת את שאלת היכולת של בינה מלאכותית ושל ביג דאטה להשפיע על המודיעין האסטרטגי.
 .2בעשור האחרון הואצו מאד התפתחויות בשני תחומים אלה ,להם יש נגיעה ישירה לעבודת המודיעין -
•

ביג דאטה :גידול משמעותי ומתמשך בהיקפי המידע שנוצרים ,מעובדים ומאוחסנים.

•

בינה מלאכותית :התקדמות משמעותית בפיתוח יכולותיהם של מחשבים לבצע פעולות שמחייבות
אינטליגנציה אנושית.

 .3התפתחויות אלה מחדדות כי אנו מצויים במהלכה של מהפכה טכנולוגית שמערערת מוסכמות יסוד ,ככל
שבמגזרים רבים יועברו יותר ויותר מרכיבים של עבודת אנוש לידי מכונות.
 .4ההתפתחויות אומצו למרחבים שונים בעבודת המודיעין ,לרבות המודיעין הטקטי והמודיעין המסכל,
והביאו לשינוי משמעותי באיסוף ,בעיבוד ובהפצה של מידע מודיעיני .בתחום המודיעין האסטרטגי,
ההתפתחויות האלה אמנם חיזקו את היכולת למדוד בצורה מדויקת יותר התנהגות ,העדפות והלכי רוח
של אוכלוסיות גדולות ,אך לא שינו באופן מהותי את האופן בו מתנהל המחקר האסטרטגי ,בייחוד מבחינת
יעדיו ,והאופן בו הוא מתבצע.
 .5בחלקה הראשון ,עבודה זו כוללת דיון והגדרות של הטכנולוגיות ומקומן במערכי המודיעין .מחלק זה עולה
כי לפחות ניסיון העבר מראה שלמרות התקוות הגדולות מתחום הבינה המלאכותית ,ההתקדמות
(במובנים של השקעת משאבים ,של עניין מחקרי ושל הישגים טכנולוגיים) לא תעשה בקצב אחיד בהכרח,
וכי בהחלט תתכנה תקופות של האטה .למשל ,נוכח המשבר הכלכלי הגלובלי המתפתח במהלך .2020
 .6בחלקה השני ,העבודה מסבירה מדוע ,לפי שעה ,לא מוצו ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום המודיעין
האסטרטגי .זאת ,הן בשל:
•

מגבלות טכנולוגיות ובכללן מגבלות קוגניטיביות הכוללות בינה מלאכותית ,מיעוט מידע (לצרכי אימון
המחשבים) ומגבלות של תחזית על בסיס סטטיסטיקה.

•

קושי בהפעלת כלי ביג דאטה ובינה מלאכותית על מעגל מצומצם של מקבלי החלטות ,בשונה מן
האפקטיביות שלהם במדידה של עמדות של ציבורים נרחבים.
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 .7בחלקה השלישי ,העבודה מציעה מספר כיוונים אפשריים למיצוי רחב יותר של תופעת הביג דאטה ושל
התפתחות הבינה המלאכותית במחקר מודיעין אסטרטגי .כל ההצעות הן בתוך המרחב של שילוב אדם-
מכונה .בין ההצעות:
•

מיצוי מקיף יותר של הטכנולוגיה .מוצע לנסות לפרק את התהליך שמבצע המודיעין האסטרטגי
(למשל :ציו"ח ,איסוף ,עיבוד ,מחקר ,הפצה וכיו"ב) לפרטיו הקטנים ביותר ,ולראות אלו ממרכיבים
אלה ניתנים לביצוע על ידי מכונות או על ידי שילוב של אדם-מכונה .בנוסף ,יש להנגיש ככל שניתן
את היכולות הטכנולוגיות לחוקר האסטרטגי ,או על דרך של הכשרה או בהצמדת "עוזר דאטה" .כל
זאת ,תוך מאמץ מתמיד להבין את היכולות ואת המגבלות של הבינה המלאכותית.

•

בה בעת ,יש לפעול לחיזוק היכולות "האנושיות" של החוקר .בעוד שמכונות יכולות להחליף חלק מן
היישומים האנושיים ,הרי שכדי למצות את המירב מהן ,צריך לחזק את היכולת האנושית של
החוקרים באותם תחומים בהם המכונות (עדיין?) חלשות כגון דמיון ,מומחיות תוכן ושאילת שאלות.

•

בחינת האפשרות לייעול תהליכי עבודה כמו ניטור יעיל יותר של עובדים והבנה יותר טובה של מה
מעניין צרכני מודיעין .חלק זה בעבודה מצביע על קשיים אתיים ומעשיים בגישה זו .בכל מקרה,
מומלץ לקיים בקרה הדוקה של המעבר להישענות על בינה מלאכותית .זאת ,בכדי להבין את
מגבלותיה  -הטיות אפשריות הנובעות משימוש בה  -וכן בכדי לוודא כי יכולות אנושיות לא תפגענה
מן המעבר להישענות על יכולות של מכונות.

•

לבסוף ,העבודה מחדדת כי יש צורך להוסיף לסוגיות שנחקרות את המשמעות של ההתפתחויות
הטכנולוגיות על יעדי המחקר ,לרבות הבנת הממד הטכנולוגי בתחרות הבין-מעצמתית בין ארה"ב
לבין סין .לפי שעה ,אנו בעולם פתוח בדרך כלל ,עם הגמוניה טכנולוגית וצבאית אמריקנית .הגמוניה
זו והפתיחות הגלובלית ,מתערערות .יתכן מאד שנידרש לפעול בתוך כמה עשורים בעולם עם שתי
ספירות טכנולוגיות מופרדות ,עם דומיננטיות טכנולוגית סינית שהיא נגישה לנו הרבה פחות.

 .8בחלקה האחרון ,העבודה מצביעה על חלק מן המשמעויות שיעלו מאימוץ מקיף יותר של טכנולוגיות אלה
במודיעין אסטרטגי .הטענה המרכזית בחלק זה היא כי אימוץ מצומצם של בינה מלאכותית יביא לשינויים
בדפוסי העבודה של החוקרים האסטרטגים .לשינויים אלה יש עלויות ואף סכנות כגון מתן עדיפות לתוצרי
הבינה המלאכותית והחשש שייווצר פער בין ידיעה (המסקנה אליה תגיע מערכת הבינה המלאכותית) לבין
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הבנה (האופן בו היא הגיעה למסקנה זו) .זאת ,באופן שהמכונות יעניקו לחוקרי המודיעין היקף ידע רחב
יותר של המציאות העכשווית ואולי העתידית ,אך מבלי להבין את האופן בו המערכת הגיעה להבנה זו .זהו
שינוי פרדיגמטי באופן בו מתנהל המחקר האסטרטגי ,ששם עד כה את עיקר הדגש על שכלול מנגנוני
ההבנה ,כדי לייצר הבנה של המציאות ,ובייחוד כדי לנסות ולהעריך לאן היא עשויה להתפתח.
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פרק ראשון  -מבוא והגדרות
מראשית התרבות האנושית ,בני אדם פיתחו מערכות לשימור מידע 4.תהליך זה הואץ מאד עם כניסתם המסיבית
של מחשבים למרחבים רבים של הפעולה האנושית החל משנות החמישים של המאה העשרים .משנות התשעים
של המאה העשרים ניכרת האצה נוספת בשל התפתחות נחשונית של יכולות המחשוב ,לרבות הוזלת השימוש
במחשבים ואחסון המידע ,5וכן התחזקות והתרחבות האפשרויות לאיסוף מידע על ידי מגוון הולך וגדל של
סנסורים; שימור המידע ואחסונו; ועיבוד המידע ואחזור המידע .היכולת להעביר מידע רב (כמו תמונות ושמע)
בפורמט דיגיטלי (דיגיטציה של המידע) והיכולת לבצע אחזור מידע לפי קריטריונים שונים בהקשר ,האיצו עוד
יותר את תהליך.
במקביל ,התרחבות השימוש במערכות תקשורת (בייחוד האינטרנט והטלפוניה הסלולרית) בעולם והוזלתן
הדרמטית ,מקלות על יצירת מידע חדש ,על הפצתו ועל הנגישות אליו .סביב היקפי המידע ונוכח נגישותו ,גדלות
האפשרויות למיצויו של המידע ,בייחוד כימות מדויק ונגיש של מגוון פעולות אנושיות (.)DATAFICATION
אנו מצויים ,אם כן ,בעידן הביג דאטה :כמות גדולה מאד של מידע ,לצד האפשרויות הטכניות לרבות שימורו,
עיבודו ,איחזורו וניתוחו.
ההתפתחות ארעה לא רק בהיקפי המידע ,אלא גם ביכולת הטכנולוגית לעבדו ולמצותו .העלייה הדרמטית
בהיקפי המידע ,כמו גם ביכולות המיצוי והאחזור ,היו בין הגורמים שהביאו לפריחה המחודשת של טכנולוגיות
הבינה המלאכותית (תחום במדעי המחשב שבמוקדו המאמץ לפתח יכולות חישוביות במחשבים שתוכלנה לבצע
משימות קוגניטיביות של בני אנוש) .שורשיו של תחום הבינה המלאכותית בשנות הארבעים של המאה ה.20-
כמעט מראשית הדרך ,האופק כלל ציפייה כי מחשבים יוכלו להחליף חלקים ניכרים מהפעולות האנושיות
המחייבות אינטליגנציה .ציפייה זו קיבלה גם ביטוי בשלל תוצרים תרבותיים (למשל ,סרטי מדע בדיוני) .טרם
פריחתו הנוכחית ,עברו על התחום שתי תקופות מוקדמות (אמצע שנות השבעים ושלהי שנות השמונים) בהן

 4רישומים ראשוניים של מידע שנאסף על ידי בני אדם הם בני  35,000שנה .המונח דאטה הופיע לראשונה בשפה האנגלית במאה ה17-
בהקשר תאולוגי .במובנו המודרני ,המונח הופיע לראשונה במאה ה –  ,18וקשור באופן הדוק למהפכה המדעית :ראו:
Dawn E, Holmes, Big Data: A very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 2.
 5כך למשל ,אחסון מגה -בייט אחד עלה ב  1956-כ 84,000 -דולר (בערך עכשווי) ,אך עלה ב –  2019רק  0.00002דולר .ראו
Economist Staff, Chips with Everything: How the world will change as computers spread into everyday objects, The
Economist, 14 September, 2019
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שקע לתוך מה שנקרא "החורפים״ 6.הגל הנוכחי – הרחב והמשמעותי ביותר עד כה  -של השקעות ושל ציפיות,
החל סביב  .2012מומחים רבים סבורים כי בסבב זה רמת ההשקעה ,העניין וההטעמה של הטכנולוגיות צפויה
להמשיך ולהתקדם .זאת ,למרות שבמהלך  ,2020ובייחוד לאחר משבר הקורונה הגלובלי ,התחזקו קולות
שטוענים כי אנו עומדים שוב בפני "חורף" בינה מלאכותית נוסף ,או לכל הפחות ,הבנה כי הבינה המלאכותית
לא תממש את הציפיות הרבות שנטלו בה ,לפחות

עתה7 .

לביג דאטה ולטכנולוגיות למיצויו (בייחוד מדע הנתונים ובינה
מלאכותית) יש כבר ,וצפויה עוד יותר ,השפעה על מרכיבים משמעותיים
בדפוסי ההתנהלות של החברה ובכללם :שוק העבודה ,ייצור תעשייתי,
בריאות ,תחבורה ,חינוך וביטחון .חוט השני העובר בין כל השינויים
הוא האפשרות שמערכות בינה מלאכותית יכבשו עוד ועוד נתחים משוק
העבודה ויחליפו בעלי מקצוע מסוימים ,לרבות נדבכים של המקצועות
הרפואיים (כמו רדיולוגים) ,עולם הנהיגה ,חלקים ניכרים מן העולם הפיננסי ומרכיבים בעבודה המשפטית גם
של שופטים וגם של עורכי דין .באופן מצטבר ,לפנינו אפשרות לשינוי יסודי בסדרי החברה והפוליטיקה של
החברה והמדינה המודרנית .שינוי זה ניכר ,צפוי ומתרחש כבר גם בתחום המודיעין .הגידול בהיקפי המידע
שנובעים ,בין היתר ,מריבוי הסנסורים העומדים לרשות אנשי המודיעין ומיכולות עיבוד מתקדמות ,שיפר מאד
חלק ממערכי מודיעין כגון מודיעין למטרות.
בה בעת ,חלק מן המומחים העוסקים בתחום סבורים כי":הרושם הכללי שמתקבל הוא שעל אף העיסוק הרב
בנושא [ביג דאטה] וההתאמות שמתבצעות בשנים האחרונות בארגוני המודיעין השונים ,עדיין נדרש גיבוש
אסטרטגיה קהילתית להתמודדות עם האתגר המורכב והמהפכני" 8.דומה ,כי הסוגיה מתחדדת עוד יותר בכל
הנוגע לתחום המודיעין האסטרטגי ,כשלא ברור האם וכיצד מיצוי הביג דאטה והבינה המלאכותית יוכל לבסס
קפיצת מדרגה איכותית .זאת ,בין היתר בשל מגבלות בטכנולוגיה ,במידע ובמודיעין האסטרטגי עצמו.

6

Kathleen Waltch, Are We Heading For Another AI Winter Soon? Forbes, 20 October, 2019
https://bit.ly/2SIXP5T ; Milton Lim, History of AI Winters, Actuaries,Digital, 5 September, 2018,
https://bit.ly/2SOc2hY
7 Alex Engler, A Guide to Health Skepticism of Artificial Intelligence and Coronaviris, Brookings, 2 April, 2020,
https://brook.gs/2SNUja8 ; Gregory Barber, Why Didn’t Atitifcal Intelligence Save Us from Covid-19, Wired, 19 May,
2020, https://bit.ly/2ImmhYM
 8יוסי קופרוסר ודודי סימן טוב" ,מבוא" ,מודיעין הלכה ומעשה  :3ביג דאטה ,יולי  ,2018עמ' .9
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עבודה זו בוחנת את המשמעויות האפשריות של תופעת הביג דאטה ושל ההתפתחות בתחום של הבינה
המלאכותית בתחום המודיעין האסטרטגי .לעבודה ארבעה חלקים :במסגרת המבוא ,העבודה סוקרת את מונחי
היסוד שעל הפרק :מודיעין אסטרטגי ,ביג דאטה ובינה מלאכותית וכן מונחים אחרים הקשורים לנושא .כן כולל
חלק זה ,התייחסות קצרה לתמונת המצב לגבי ההשפעה של התפתחויות טכנולוגיות אלה על עולם המודיעין.
בחלקו השני ,הנייר מצביע על החסמים הקיימים במיצוי הטכנולוגיות הללו במודיעין האסטרטגי .הפרק מראה
כי חלק מן המחסומים נובעים ממגבלות אינהרנטיות במקצוע ,חלקם נובעים ממגבלות הטכנולוגיה וחלק אחר
מחסמים פנימיים ותפיסתיים הניתנים לשינוי .בחלקו השלישי המסמך מצביע על כיוונים אפשריים למיצוי
מיטבי יותר של בינה מלאכותית וביג דאטה בעבודת המודיעין האסטרטגי.

מהו מודיעין אסטרטגי?
לצורך עבודה זו ,מוגדר המודיעין האסטרטגי "כמוסד לבירור המציאות בהקשר" .בירור זה נעשה באמצעות
איסוף ,עיבוד והפצה של מידע .בירור המציאות נועד לתמוך בהחלטות שמתקבלות בדרג הלאומי בנושאי
אסטרטגיה ,מדיניות ותכניות צבאיות הנוגעות ליחסי החוץ והביטחון .המודיעין האסטרטגי עוסק במרכיבים
הבאים:9
 .1סודות  -שאלות שיש עליהן תשובה ברורה (מישהו בצד השני יודע או יכול לדעת זאת).
 .2חידות – אלו הן שאלות שאין עליהן תשובה מוחלטת כיוון שעניינן הוא התפתחויות עתידיות.
 .3תעלומות ,כלומר התפתחות עתידית הקשורות לשאלות רחבות יותר הקשורות לתהליכים עמוקים.
המודיעין האסטרטגי בוחן שאלות המצויות ברמות שונות של הפשטה .בקומה העליונה ,איתור המגמות
הגלובליות ,האזוריות והמקומיות שעשויות להשפיע על קבלת ההחלטות ברמה הלאומית ועל ההערכה לאן הן
תתפתחנה .בקומות התחתונות ,אך הרלוונטיות יותר למקבלי ההחלטות בטווח המידי ,מעקב אחר תהליכי
קבלת ההחלטות של שחקנים חיצוניים בעלי משקל ,לרבות :מדינות ,ארגונים על-מדינתיים וארגונים תת-
מדינתיים 10,או ציבורים .לאחר מכן ,פרשנות של תהליכים אלה ,וככל שניתן ,תחזית לגבי החלטות והתפתחויות

 9הגדרות אלו מבוססות על עבודות של ג'וסף נאי ,ארתור הולניק ,ואיתי ברון .ראו :סא"ל א'" ,קהילת ידע מודיעינית כמנגנון פעולה
המספק גמישות אסטרטגית ומערכתית לאמ"ן " ,מודיעין הלכה ומעשה  ,2016 ,1עמ' .47
 10להגדרות שונות של מודיעין אסטרטגי וחלק מן הדיונים סביב הגדרות אלה ראו:
United States Department of Defense, Dictionary of Military and Associate Terms, 2001, 2004, p. 505, John G.
Heidenrich, The State of Strategic Intelligence: The Intelligence Community's Neglect of Strategic Intelligence,
Studies in Intelligence studies Vol 51(2), 2007; Itai Shapira, Strategic intelligence as an art and a science: creating and
using conceptual frameworks, Intelligence and National Security, Published online 22 October 2019; Kevjn Lim, Big
Data and Strategic Intelligence, Intelligence and National Security 31(4) 2016, pp. 619-635; David T. Moore,
Sensemaking: A structure for an intelligence revolution, Washington DC: Defense Intelligence College, 2011, Sherman
]Kent, Strategic Intelligence for American Foreign Policy, Princeton: Princeton University Press, 1949 [1956
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עתידיות .שתי הקומות הללו – תהליכים מבניים רחבים ותהליכי קבלת החלטות במעגל מצומצם  -מקיימות
יחסי גומלין :הבנה עמוקה של תהליכי קבלת החלטות בקרב שחקני חוץ רלוונטיים ,מחייבת הבנה של מגמות
היסוד בתוכן הם מתנהלים ,למשל :האילוצים הפועלים על מקבלי ההחלטות ,שיקולי הרווח וההפסד; המעגלים
השונים של קבלת ההחלטות ,לרבות קבוצת מקבלי ההחלטה; מעגלים רחבים יותר של קבוצות השפעה ,של
אליטות ושל מוסדות למיניהם (צבאות ,משרדי חוץ ,ארגונים אחרים); החברה – על קבוצותיה השונות; השפעות
חיצוניות; וכן גורמי אופוזיציה מגוונים (קבוצות אלימות ,תנועות חברתיות ,ועוד) .כן נדרשת הבנה של הזירות
הפורמליות והלא פורמליות בהן מתקבלות ההחלטות ,ובאופן רחב יותר ,של המעגלים בהם מתנהל השיח
בנושא.
המודיעין האסטרטגי חוקר ,אם כן ,גם ישויות רחבות (חברות של מדינות בעלות עניין ונורמות במערכת
הבינלאומית) ,וגם ארגונים ספציפיים כמו ממשלות וצמרת הצבא של מדינות בעלות עניין .הלקוחות של
המודיעין האסטרטגי כוללים את הדרג הבכיר של הנהגת המדינה (ברשות המבצעת וגם במידת מה ברשות
המחוקקת) ,הדרג הבכיר של מערכות הביטחון ,ודרגי העבודה הרלוונטיים של ארגונים מדינתיים העוסקים
באסטרטגיה כמו החטיבה האסטרטגית ,המועצה לביטחון לאומי ,משרד החוץ ואירגוני המודיעין .המודיעין
האסטרטגי עוסק באירועים בעלי משקל בתחומים פוליטיים ,דיפלומטים ,חברתיים ,כלכליים וצבאיים ,בייחוד
סביב שאלות של מלחמה ושלום ,ויציבות

פוליטית11.

התוצרים המודיעיניים והאינטראקציה בין חוקרי המודיעין לבין הדרג האסטרטגי ,מביאים לכך שהמודיעין
האסטרטגי לא רק מספק מידע והערכה ,אלא מסייע לעיתים ביצירת המסגרת התפיסתית של צרכני מודיעין
זה 12.כלומר ,בשונה מן הרובד הטקטי המתמקד בעובדות ,למודיעין ברובד האסטרטגי יש מרכיב פרשני גדול.
בנוסף ,הבנה מלאה של התמונה האסטרטגית כוללת גם הבנה של היעדים וגם הבנה של אופני הפעולה של הצד
"הכחול" (המדינה לה שייכים החוקרים) והאופן בו הם יכולים להשפיע על שחקני חוץ .זאת ,על אף שבשל
מגבלות אתיות וחוקיות ,החקירה האסטרטגית איננה כוללת מחקר מסודר של הצד הכחול .מבחינת מסגרת
הזמנים ,המודיעין האסטרטגי נדרש לתת מענה הן לסוגיות "מעבר לאופק" ("כיצד תראה המערכת הבין-ערבית
בעוד עשור"?) ,והן לסוגיות "טקטיות" בטווח זמן מידי ,אך בעלות משמעות אסטרטגית ("מהי עמדת מדינה

Kevjn Lim, Big Data and Strategic Intelligence, Intelligence and National Security 31(4) 2016, pp. 619-635, on p. 619.
 12הגדרה זו מבוססת על מספר מקורות לרבות :אל"מ א'" ,המסגרות התפיסתיות :נדבך מרכזי בתפקידו של המודיעין האסטרטגי",
ברון,
איתי
,https://bit.ly/3nFZDuq
,2019
פברואר
המודיעין,
של
המתודולוגיה
לחקר
המכון
"המחקר המודיעיני :בירור המציאות בעידן של תמורות ושינויים" ,המרכז למורשת המודיעיןhttps://bit.ly/3dhH9eY ,2015 ,

11

11

ערבית  Xבמו"מ עמנו? או האם יש אינטרס של מדינה ערבית  Yלהשפיע על ארגון לא מדינתי  Zלהפסיק לירות
על ישראל").
בשנים האחרונות ,עלתה גישה ,לפיה בירור המציאות של מערכות המודיעין צריך להבנות את ההגיונות של
מקבל ההחלטות ( ,)Sense Makingלרבות סיוע לגיבוש "ההנחות הפילוסופיות ,טענות היסוד ,המסגור
המתודולוגי והשיטות" 13.יתכן ,שזהו יעד ראוי של קהילת המודיעין ,אך לפחות בדיאלוג מול הדרג המדיני ,ראוי
להבין את מגבלותיה של גישה זו .במרבית הפעמים ,דרגים נבחרים כבר גיבשו מסגרת תפיסתית לגבי העולם.
במידה רבה ,אמונתם היוקדת בראיית עולם זו היא שדחפה אותם לעמדות של הנהגה מדינית .לפיכך ,יקשה על
המערכת המודיעינית להשפיע על הבנת המציאות של מקבל ההחלטות בצורה משמעותית .כך או כך ,במוקדו
של נייר זה שאלות הנוגעות לביג דאטה ,בינה מלאכותית ומודיעין אסטרטגי ולאו דווקא הצעות מהפכניות
לשינוי ההגדרות או היעדים של המודיעין האסטרטגי.

מהו ביג דאטה?
המונח ביג דאטה זכה להגדרות שונות ,כולל הטענה כי עסקינן
"במונח שיווקי" המתאר תחום שהיה מוכר בעבר כ"כריית מידע”
( 14.(Data Miningיוסי קופרוסר ודודי סימן טוב הגדירו ביג דאטה
כמונח ש"מבטא מציאות שבה כמויות המידע הן כה גדולות וכה
מגוונות עד שהפקת תובנות מהם אינה יכולה להתאפשר באמצעות
קריאה פרטנית של כל פריט מידע ונדרשת תפיסה חדשה המשלבת
ממדים שונים וגוזרת באופן

אוטומטי תובנות מהמידע הרלוונטי"15 .

חיים אסא סבור כי ביג דאטה הוא "נושא כללי מאוד .הוא מכיל שני
מרכיבים עיקריים :אופן אגירת כמויות עצומות של מידע בבסיס נתונים ,וכן היכולת לשלוף אותם באופן מהיר
ולקשר ביניהם כדי ליצור "תובנה או היסק"" 16.באופן דומה ,ויקטור מאייר-שונברגר וקנת קיוקיאר הגדירו ביג
דאטה כ"אותם דברים שניתן לעשות בהיקף גדול ושאי אפשר לעשותם בהיקף קטן ,בכדי לכרות תובנות חדשות

David T. Moore, Sensemaking: A structure for Intelligence Revolution , Defense Intelligence College, 2011, P.
XXXV
 14דודי סימן-טוב וסא"ל צ' ,מהפכת ה  Big Dataמנקודת המבט של ארגוני ענק :ראיון עם ד"ר יואל מארק ,סמנכ"ל מחקר בחברת
 ,AMAZONמודיעין הלכה ומעשה  :3ביג דאטה ,2018 ,עמ' .33
 15יוסי קופרוסר ודודי סימן טוב ,מבוא ,מודיעין הלכה ומעשה  :3ביג דאטה ,2018 ,עמ' .11
 16חיים אסא ,אחזור מידע מתקדם בעידן הביג דאטה ,מודיעין הלכה למעשה  :3ביג דאטה ,2018 ,עמ' .41
13
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או בכדי לצור אופנים חדשים של ערך בדרכים שמשנות ,בין היתר ,שווקים ,ארגונים ואת היחסים בין אזרחים
לבין

ממשלות"17.

במקומות אחרים נטען שהגבול בין ביג דאטה לבינה מלאכותית אינו ברור 18.לצרכי עבודה זו ,המונח ביג דאטה
מתאר את )1( :היקף המידע הזמין עתה ,הגדל כל העת (בהשוואה לעבר) והמקיים את התכונות המוצגות למטה;
( )2העובדה כי מידע זה מאפשר גיבוש מהיר של תובנות בעלות ערך על בסיסו 19.גיבוש תובנות אלה נעשה
באמצעות כלים של מדעי הנתונים ( (Data Scienceו/או של בינה מלאכותית ( (Artificial intelligenceאו כל
כלי אחר שיפותח בעתיד.
ביג דאטה עונה על חמישה מאפיינים ,המכונים "חמשת ה-
•

20 :"V

היקף ( :)VOLUMEעסקינן במידע בהיקפים גדולים מאד ,מעבר ליכולות העיבוד של רוב מערכות המחשוב
המסורתיות .קושי ברור ברכיב זה של ההגדרה" :היקף גדול מאד" ו"יכולות עיבוד מסורתיות" ,הם מונחים
יחסיים .יתר על כן ,מחשבי על מצליחים לעבד כמויות גדולות של מידע .הקושי הזה הציף גם קולות של
חוקרים שטוענים כי אין לפנינו מהפכה של

ממש21 .

•

מהירות ( :)VELOCITYהמידע נוצר במהירות רבה ,ומעובד במהירות רבה.

•

גיוון ( :)VARIETYהמידע הנצבר הוא מגוון מאד .החלוקה המסורתית היא בין מידע מובנה
( ,)STRUCUTRED DATAכלומר מידע שכבר הוטמע במאגר מידע (למשל :טבלת אקסל) ,לבין מידע
שאינו מובנה ( )UNSTRUCTRED DATAכמו טקסט ,תמונות ,קבצי אודיו וכדומה.

•

אמיתות ( :)VERACITYהמידע הוא בעל רמות שונות של אמינות ואינו ודאי.

Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work,
and Think (London: John Murray-Hachette, 2013), p.6.
18 Peter Zadrozny and Raghu Kodali, Big Data Analytics using Splunk, New-York: Apress, 2013, p. 1.
19 Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work,
and Think (London: John Murray-Hachette, 2013), p.2.
20 Anil Jain, The 5 Vs of Big data, IBM, 17 September, 2016, see: https://ibm.co/3jS52wm , Bernard Mar, Why only
one of the five Vs of big Data really matters, IBM, March 19, 2015. See https://ibm.co/3lGC4Qj
21 Stephen Pew, Big Data, Big Dupe: A Little Book about a bunch of non-sense. (Analytics press: El-Dorado Hills,
)CA, 2018
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•

ערך ( :)VALUEהמידע הוא בעל רמות שונות של ערכיות למשתמש בו .טיעון מרכזי בהקשר זה הוא שביג
דאטה מאפשר ,בגלל היקפו ובהינתן יכולות עיבוד מתקדמות ,להפיק תובנות בסדר גודל שונה באופן דרמטי,
מאילו שניתן היה לגזור מהיקפי מידע קטנים

יותר22.

הפורום הכלכלי העולמי מעריך כי סביב  ,2025יווצרו  463אקסה בייטס של מידע מדי יום (אקסה-בייט אחד,
מתאר מספר שבו יש  18אפסים לאחר הספרה אחת של בייטים) .זוהי כמות מידע השווה למידע האגור על למעלה
מ  212מיליון  .CDחלק מן המידע הנוצר כעת (הנתונים מ )2019-כולל ,מדי יום :כ 294 -מיליארד אימיילים ,חצי
מיליארד ציוצים בטוויטר וכ –  65מיליארד הודעות בווטסאפ 23.מגמת המחשוב של מוצרים רבים והחזון של
אינטרנט של עצמים ( )THE INTERNET OF THINGSצפויים להעצים עוד יותר את כמות המידע .על פי
ה"אקונומיסט" ,עד  ,2035יהיו כטריליון מחשבים שיהיו מחוברים זה

לזה24.

מהי בינה מלאכותית?
בינה מלאכותית ( )ARTIFICAL INTELLIGENCEהיא שם כללי לתחום במדעי המחשב ובמתמטיקה ,וכן
לטכנולוגיות שצמחו ממנו ,שבמוקדו המאמץ למכן תהליכי פתרון בעיות שנעשו עד אמצע המאה העשרים רק
על ידי בני אדם .אחד מאבות התחום ,פרופ' מרווין מינסקי ,הגדיר בינה מלאכותית כ"מדע שנועד לגרום למכונות
לבצע משימות שהיו מחייבות אינטליגנציה לו בן אנוש היה

מבצען"25 .

בינה מלאכותית מתחלקת לשתי משפחות עיקריות:
 .1בינה מלאכותית צרה ( ,)ARTIFICAL NARROW INTELLIGENCEהכוללת תוכנות המסוגלות ללמוד
לבצע בד"כ יישום בודד( .זיהוי של תמונה ,מיון פיסות מידע לקטיגוריות שונות);
 .2בינה מלאכותית כללית ( )ARTIFICAL GENERAL INTELLIGENCEהכוללת תוכנות שיכולות לבצע
פעילות קוגניטיבית כמו בני אדם (או יותר מכך) בדגש על למידה.
עיקר ההתקדמות בשנים האחרונות היה בבינה מלאכותית צרה ונראה כי אנו עדיין רחוקים מבינה מלאכותית
כללית .בתוך עולם הבינה המלאכותית ישנן מספר תת-קטגוריות .המרכזיות ביניהן כוללות :למידת מכונה

Viktor Mayer-Schonberger and Kenneth Cukier, Big Data: A revolution that will transform how we live, work, and
think, New-York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013, p.6
22

בגלגול הראשון ,כללה ההגדרה רק את שלושת הראשונית :היקף ,מהירות ומגוון .מעבר לחמישה המוצגים למעלה יש המוסיפים גם:
השתנות ערכיות המידע ( ,)VARIABILITYוהצגה גרפית של המידע (.)VISUALIZATION
23 World Economic Forum, How Much Data is Created Everyday, See: https://bit.ly/34Ns7dd
24
Economist Staff, Chips with Everything: How the world will change as computers spread into everyday objects,
The Economist, 14 September, 2019.
25 Britannica, Marvin Minsky, 21 January, 2020, https://bit.ly/2SLABfd
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( :)MACHINE LEARNINGשהוא תת תחום של בינה מלאכותית ועוסק ביכולתם של מחשבים ללמוד מבלי
שתוכנתו באופן מפורש לרכוש את הידע הנלמד .כלומר ,מערכות ממוחשבות המשפרות את הביצועים שלהן
במשימה נתונה ככל שהן מקבלות מידע נוסף או רוכשות ניסיון .זאת ,בשונה מגלגולים קודמים של התחום בו
מחשבים פעלו בהתבסס על כללים ברורים .לימוד עמוק ( :)DEEP LEARNINGתת תחום של למידת מכונה
שמוקדו הוא יצירת אלגוריתמים שלומדים באמצעות ביצוע אותה משימה פעמים רבות ולימוד מן התוצאות
הקודמות של המשימה .כאן הלמידה מתבצעת ישירות מן המידע ללא הגדרת כללים כל שהם 26.כל הסוגיות
הנדונות כאן נושקות או נופלות בגדרי מדעי הנתונים ( :)DATA SCIENCEהמדע של הסקת ידע ותובנות
ממידע.
התחום של הבינה המלאכותית הותנע בסוף שנות הארבעים עם כתיבת קוד למשחק שח שכתבו אלן

טיורינג 27

ודייויד צ'מפרון 28.הקוד לא הופעל אז בשל המגבלות של יכולות המחשוב של התקופה .המונח "בינה מלאכותית"
נטבע בשנות החמישים .במהלך שנות השישים והשבעים פותחו ב MIT-ובסטנפורד מכונות שיכלו לנהל שיח
כתוב ( )Chatbotעם בני אנוש ,ולנווט רובוטים באופן עצמאי .אבן וסימן טוב מתארים( 29בהתבסס על תפיסתה
של  DARPAאת הנושא) שלושה גלים של התפתחות טכנולוגית:
 .1מערכות גל ראשון שביצעו עיבוד נתונים של מידע על פי אלגוריתם שתוכנת על ידי החוקרים.
 .2מערכות הגל השני שכוללות איסוף ועיבוד של מידע מסנסורים המצויים מחוץ למחשב (כמו שמע או תמונות)
ועיבוד המידע (בייחוד זיהוי אך גם תחזית) תוך שימוש באלגוריתמים שתוכנת על ידי חוקרים ,אך גם
באמצעות פעולה בהמשך ללימוד עצמי של המערכת מהזנה של עשרות אלפי פרטי מידע (למשל ,זיהוי פנים
ומיונם לפי קטיגוריות שונות).
 .3הגל השלישי  -שמצוי אולי רק בראשיתו – צפוי לכלול את פיתוחן של מערכות שיוכלו לנתח מידע על בסיס
לימוד עצמי ,ממספר קטן של מקרים ,יוכלו לנתחם ביכולת הפשטה גבוהה ויוכלו להסביר לחוקר את הקשר
הסיבתי שהוליך לתוצאה מסוימת.
בתחום זה נתלו ציפיות רבות כבר מראשיתו ,אך בפועל הוא סבל מתקופות של אובדן אמון ומיעוט השקעה
עסקית או אקדמית ("החורפים של הבינה מלאכותית") ,בייחוד באמצע שנות השבעים ושוב משלהי שנות
NVIDIA Developer, Deep Learning, https://bit.ly/36UTHbd

26

 27אלן טיורינג ( ) 1912-1954חוקר רב תחומי בריטי ,המוכר בין היתר ,מן התפקיד שמילא בפיצוח צפנים גרמנים במהלך מלחמת העולם
השנייה.
 28דיוויד גוואן צ'מפרון ( ,)1912-2000כלכלן ומתמטיקאי בריטי.
 29שמואל אבן ודודי סימן-טוב ,המחקר בקהילת המודיעין בעידן הבינה המלאכותית ,עדכן אסטרטגי ,INSS ,אוקטובר .2020
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השמונים עד אמצע שנות התשעים .בעשור האחרון חלה עליה דרמטית בהיקפי העניין וההשקעה בתחום.
ההשקעה הפרטית העולמית בבינה מלאכותית עלתה מכמה מאות מילוני דולרים ב 2012-ליותר מארבעים
מיליארד דולר ב ,2018 -וניכרת עליה משמעותית בעניין האקדמי בנושא .זאת ,כפי שמשתקף מהיקף הפרסומים
המדעיים בתחום ומן הצמיחה המוסדית שלו בתוך אוניברסיטאות .דו"חות עדכניים של החברות "מקינזי" ו-
 ,PWCהעריכו לאחרונה את היקף התרומה של הבינה המלאכותית לכלכלה העולמית עד  2030ב  13-19טריליון
דולר30 .

מגבלות העבודה
עבודה זו אינה מתיימרת לחזות לאיזה כיוון יתפתח תחום הביג דאטה וטכנולוגיות של בינה מלאכותית ,או
לאיזה כיוון יתפתח המודיעין האסטרטגי בעולם של ביג דאטה .תחת זאת ,העבודה מציעה כיוונים אפשריים
להשפעה של שתי אלה על המודיעין האסטרטגי ,ובוחנת את ההזדמנויות ,כמו גם הסיכונים ,שעולמות אלה
מציעים .בעבודה יש מתח בין עבודת מחקר יישומית ,שנועדה להצביע על כלים קונקרטיים בהם יכול החוקר
האסטרטגי לעשות שימוש מידי ,לבין הרצון להצביע על מגמות ארוכות טווח שיוליכו ,אולי ,בעתיד ,לאימוץ כלי
מחקר שונים .יודגש ,כי העבודה מתבססת על מקורות גלויים בלבד ,כך שיתכן שחלק מן הכיוונים המוצעים בה
כבר מיושמים במקומות שונים .הגם שהדגש בעבודה הוא על מודיעין אסטרטגי ,חלק מן הכיוונים המוצעים
כאן מתאימים כמובן גם למרחבי פעולה מודיעיניים אחרים .לבסוף ,העבודה מיועדת לקהל קוראים נרחב לרבות
קוראים ללא ידע מוקדם בתחום .לפיכך ,היא כוללת גם הגדרות ודוגמאות המוכרות לעוסקים בתחום.

]The Economist Staff, Reality Check, The Economist, 13 June, 2020, pp. 3-4 [Special Report

30
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פרק שני :מודיעין ,ביג דאטה ובינה מלאכותית  -הפוטנציאל והמגבלות למיצוי
ארגוני מודיעין היו באופן מסורתי בחזית הקדמה הטכנולוגית .טכנולוגיה מתקדמת העניקה למערכות מודיעין
יתרון יחסי על פני יריביהן ולכן ארגוני מודיעין קידמו ותמכו בפיתוחים טכנולוגים ,ובהכללה ,קידמו ברצון
הטמעת טכנולוגיות חדשות .יתר על כן ,ה מאה העשרים ,המאה בה התפתח ועוצב המודיעין המודרני ,הייתה
מאה בה המתחרות העיקריות על הבכורה העולמית :בריטניה ,ארה"ב ,ברית המועצות ועתה סין ,כולן קידשו –
מטעמים שונים – מדע וטכנולוגיה ,וקשרו בינם לבין ביטחון לאומי .כך למשל ,חלק משרי ההגנה האמריקנים
באו מרקע מדעי או עסקי-טכנולוגי .גישה זו תורגמה גם להטמעת הטכנולוגיה והחדשנות בארגוני המודיעין.
הגם שבתחומים הנדונים בעבודה זו חברות אזרחיות מובילות את התחום ,הטמעת טכנולוגיה חדשנית היא חלק
מן האתוס של ארגוני מודיעין ,לפחות בארה"ב ובישראל .כך יוצא שבישראל ,מתקיימת זיקה בין פיתוחים
מדינתיים לצרכי מודיעין לבין פיתוחים פרטיים לצרכים עיסקיים.
מהפכת הביג דאטה והבינה המלאכותית חשובה במיוחד מכיוון שבראיה מופשטת ביג דאטה וניתוח בכלים של
בינה מלאכותית ,דומים לליבת העשייה של ארגוני מודיעין :איסוף מידע וניתוחו .הגדלת נפח הידיעות היא
תופעה שהחלה לכל המאוחר באמצע המאה ה ,20-בין היתר במקביל להפעלת מחשבים בגופי ביון 31.לפיכך ,חלק
מן התובנות בהן אנו עושים שימוש בביג דאטה כבר שולבו בעבר במערכות המודיעין .בה בעת ,ההתקדמות
הטכנולוגית והעסקית בתחומים אלה משפיעה על אימוצן במערכות המודיעין .גופי ההכשרה וגיוס כוח האדם
של קהילות המודיעין השונות משקפים הבנה לפיה יש להכשיר את חוקרי המודיעין לא רק בתחומי המהות
והתוכן אלא גם בתחומים של ביג דאטה ושל בינה מלאכותית .כך למשל ,לתכנית המאסטר של אוניברסיטת
המודיעין הלאומית של ארה"ב יש מסלול להתמחות בסייבר ובניתוח דאטה ,הכולל ארבעה קורסים העוסקים
בהיבטים שונים של מדעי המידע וכן קורסים על ניתוח רשתות 32.גם סוכנות הסיגינט והסייבר הבריטית GCHQ
מגייסת באופן גלוי ,למשרות של "מדען מידע מבצעי".

33

בעולמות המודיעין המסכל והמודיעין הטקטי ישנן גזרות נרחבות בהן איסוף מידע ,עיבודו והפצתו מבוצעים על
ידי מערכות ממחושבות .למשל ,מערכות ממחושבות של טק"א ,אוספות ,מעבדות ויכולות לירות על מטרות ללא

 31ב –  1946החלו לתכנן בסוכנות הסיגיניט האמריקנית (שנקראה אז  )Arms Security Agencyשימוש במחשב והוא הוכנס לפעולה
ב –  .1950ראו:
Samuel Snyder, History of NSA General Purpose Electronic Digital Computers , Washington DC: United States
Department of Defense, 1964, https://bit.ly/2FkK9e4
32 National Intelligence University, 2019-2020 Course Catalogue, p. 26.
33 GCHQ, Ooperational Data Scientist, https://bit.ly/3jS5rPo
ראו גם:
א' ,אופטימיזציה מפעלית בעידן הביג דאטה הגיוון וההשתנות האינסופית ,מודיעין הלכה ומעשה  :3ביג דאטה ,2018 ,עמ' .116
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מעורבות של בני אדם .המודיעין המסכל פיתח שורה של אלגוריתמים
שיכולים להצביע על מפגעים פוטנציאלים ולסלול את הדרך למעצר
מונע .על פי פרסומים גלויים ,מערכת הביטחון עושה שימוש
בטכנולוגיות אלה בגזרת איו"ש 34.ראש אגף טכנולוגיות מידע בשב"כ
אמר בראיון ב 2016 -כי" :נכנסנו מוקדם ,לפני שנים ,לעולם ה Big
 Data-כשעוד לא קראו לו

כך"35.

גם סוכנויות האיסוף עסקו בביג דאטה עוד טרם הוגדר המונח כך,
אך ניכר כי התפתחות התחום הביאה להאצה בעיסוק בו גם שם לרבות פניה החוצה לתעשייה ולאקדמיה .כך
למשל ,ב 2013 -הקימה סוכנות הסיגינט האמריקנית ( ,)NSAמרכז למדעי האנליטיקה ( ANALAYTICS
 )SCIENCEבאוניברסיטה של צפון

קרולינה36 .

בתחום המודיעין האסטרטגי דומה כי השימוש המרכזי הוא מחקר המונים .ביג דאטה מאפשר מדידה מהירה
יותר ,מדויקת יותר ורחבה יותר של ציבורים גדולים .כלי ביג דאטה מאפשרים מדידת מאפיינים ,רגשות,
תפיסות פוליטיות ופעולה פוליטית קולקטיבית כמו הפגנות .בנוסף ,ביג דאטה מאפשר מיקום במרחב של
הציבור ושל אינטראקציות בין חברים שונים בציבור .יישומים אחרים שבהם נעשה שימוש כוללים ניתוח
רשתות ,ניתוח טקסטים ומיצוי חוכמת ההמונים .הנושא נדון באריכות בפרסומים אחרים של המכון לחקר
המתודולוגיה של המודיעין 37וניתנה לו תשומת לב ניכרת בארגוני מודיעין ובחברות עסקיות .איתות אחד
לבשלות של התחום הוא הכרזתה של חברת פלנטיר (חברה הפועלת בתחום של כלי ביג דאטה למודיעין מאז
 )2004ביולי  2020כי פניה

להנפקה38 .

הפוטנציאל

 34יסמין יבלנקו ,כך מסתער השב"כ על הכוכבים הבאים של ההייטק הישראלי ,גלובס 14 ,אוגוסטhttps://bit.ly/30WIPWw,2018 ,
 35יוסי הטוני ויהודה קונפורטס ,חשיפה :כך פועל ה  ITשל השב"כ ,אנשים ומחשבים 3 ,אפריל https://bit.ly/30Yx3ee ,2016
36 Alyson Wilson, Matthew Schmidt, Lara Schmidt, and Brent Winter, Immersive Collaboration on Data Science
for Intelligence Analysis, Harvard Data Science Initiative, 1 November, 2019, https://bit.ly/34KXvsY
 37שי הרשקוביץ ,האל שבמכונה :טכנולוגיות מפציעות ועתיד המודיעין ,מחקר עומק ,המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין ,ינואר
 , https://bit.ly/30WFSF8 ,2019ביג דאטה ומודיעין ,מודיעין הלכה ומעשה  ,3ינוארhttps://bit.ly/2SIYG6B ,2018 ,
38 Charles Riley, Secretive data firm Palantir Technologies files for IPO ,CNN Business
,7 July 2020,
https://cnn.it/36XXm8e
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ההתפתחות הדרמטית של הביג דאטה ושל הבינה המלאכותית ,כמו גם ההטמעה של טכנולוגיות אלו במודיעין
הטקטי והמודיעין המסכל ,מניחות את התשתית להשפעה גם על מרחב המודיעין האסטרטגי .באופן המופשט
ביותר מדובר על שני יעדים עיקריים :תיאור המידע הנוגע להווה והצגתו ,ותחזית על התפתחות עתידית ,על
בסיס ניתוח מידע שנצבר על אירועי עבר .חלק מן החידוש הוא שההתבססות על נתונים מן העבר אין משמעה
התבססות על המנגנונים הסיבתיים והקורלציות שזוהו בעבר .לעתים ,בינה מלאכותית תדע לחזות על בסיס
קורלציות שלא זוהו בעבר .לכאורה ,בעולם מוצף סנסורים ,ניתן יהיה להעניק תמונה עדכנית ומידית של פעילות
של כל ישות במרחב המעניין אותנו ,זאת במגוון של מדיומים (שמע ,טקסט ותמונה) .יכולות עדכון מהירות
ויכולות ההצגה נוחות ב"דאשבורד" ,יאפשרו בעולם עתידי אידאלי תמונה מדויקת ,מעודכנת ונוחה לעיכול של
כלל המידע הרלוונטי ומעבר מהיר מתמונת מידע אחת לשנייה.
אבן וסימן טוב מציינים כי מיצוי אפקטיבי של הטכנולוגיות הללו ,יוכל לסייע בהעצמת החוקר באמצעות:

39

 .1עיבוד מידע ,פענוחו ומיונו בהיקף גדול ,ממגוון מקורות ובזמן קצר;
 .2שיפור נגישותו לחוקרים (למשל ,על ידי תרגום אוטומטי של טקסט) והורדת התלות בגורמי האיסוף;
 .3בדיקת מהימנות המידע (למשל מול הצלבתו הממוחשבת מול פרטי מידע אחרים) לאיתור הונאות ודיס-
אינפורמציה;
 .4זיהוי מהיר של פרטיםִ ,מתאמים ,דפוסים ,תבניות ואנומליות;
 .5היתוך מידע של מגוון מקורות איסוף ושל מידע אודות כוחותינו;
 .6צמצום הטיות הקיימות אצל חוקרים אנושיים  ,כמו למשל הטיית העיגון או הטיית החשיבה הקבוצתית;
 .7רציפות פעולה כולל ימי שבת ולילות;
 .8סיוע טכני ,כמו למשל כתיבת טיוטות ראשוניות של דו"חות מודיעיניים.
בהיבטי חזון ארוך טווח ,מדובר על החלפת פונקציות מסוימות שמתבצעות כיום על ידי המרכיב האנושי באיסוף
ובמחקר  .מספר הוגים בולטים טענו בשנים האחרונות כי מכונות בינה מלאכותית צפויות להחליף בתוך כמה
עשורים בני אנוש ברוב מגזרי התעסוקה .הפיסיקאי המנוח סטיבן הוקינג אף הזהיר ב 2014-כי בנסיבות אלה,
הבינה המלאכותית היא הסכנה הגדול ביותר לעתידו של המין האנושי 40.כך גם במודיעין  -אנתוני ויניצי –
לשעבר קצין הטכנולוגיה הראשי של סוכנות הלווינות של קהילת המודיעין האמריקנית ( – )NGAפרס במאמר

 39שמואל אבן ודודי סימן-טוב ,המחקר בקהילת המודיעין בעידן הבינה המלאכותית .INSS ,שם.
Rory Cellan-Jones, Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind, BBC, 2 December, 2014,
https://bbc.in/3iODkiM
40

19

ל"פוריין אפרייס" תחזית לפיה אנו עומדים בפני מהפכה בעניינים מודיעיניים ( 41.)RIAבמוקדה ,לדברי
הכותב" :מכונות יהפכו ליותר מכלים לאיסוף מידע וניתוח .הן [מכונות] תהפוכנה לצרכני מודיעין ,מקבלי
החלטות ,ואפילו מטרות של מבצעי מודיעין של מכונות אחרות.

42

עד שנגיע ליעד חזוני זה ,הפוטנציאל הקיים כולל החלפת מרכיבים הולכים וגדלים של איסוף ומחקר על ידי
בינה מלאכותית .כך למשל ,חברת  PRIMERמסן פרנסיסקו מפתחת אלגוריתמים שינתחו מידע ויכתבו דו"חות
מודיעין בכמה שפות .פיתוח מאד מתקדם של תוכנה כזו יכול בעקרון להחליף מרכיבים בפעילות של חוקרי
מודיעין 43.לביג דאטה יש פוטנציאל עתידי של מתן תמונת מודיעין מלאה בזמן אמת על כל התרחשות במרחב
האסטרטגי .זאת ,אם אכן ננוע למציאות בה רוב הסביבה האנושית תהיה מחויטת בסנסורים .יתר על כן,
התבססות סביבה כזו ,למשך תקופה ארוכה ,תוכל לאפשר גישה לכלל המידע לכל הנוגע להיבטים מוסדיים
ואישיים של תהליכי קבלת ההחלטות של ישויות שיש לנו עניין בהן לאורך זמן רב .השילוב של השניים – תמונת
מידע מלאה ,ויכולות אחסון ,אחזור וניתוח איכותיות יותר ,על פניו ,מאפשר מתן תמונת מודיעין מדויקת יותר,
מעודכנת לזמן אמת ,וחיזוק יכולות החיזוי המודיעיני.

מדוע בינה מלאכותית וביג דאטה אינם ממוצים במודיעין האסטרטגי?
בעוד שבתחומי המודיעין השונים שנסקרו לעיל הוטמעו מערכות של ביג דאטה ושל בינה מלאכותית ,נראה כי
לפי שעה התחום לא שינה באופן יסודי את אופני הפעולה של המודיעין האסטרטגי בדגש על מחקר התחום.
לתמונת מצב זו ,מספר סיבות שיפרטו להלן.

א .מגבלות התרומה הקוגניטיבית של בינה מלאכותית" :הפרדוקס של מורבק"
מודיעין אסטרטגי מחייב יכולות קוגניטיביות כמו הסקת מסקנות ,דמיון וחשיבה אינטואיטיבית ,שלפי שעה
מחשבים אינם יכולים לבצע .הטיעון הזה מבוסס ,בין היתר ,על "הפרדוקס של מורבק" 44,לפיו מערכות בינה
מלאכותית יכולות להיות יעילות יותר במשימות שבני אנוש מוצאים מורכבות ,אך מתקשות במשימות שבני
אדם מבצעים באופן אינטואיטיבי כמו ראייה ,תנועה או הבנת ניואנסים בדיבור .מערכות בינה מלאכותית
מצטיינות במשימות אותן ניתן לפרק למרכיבים ברורים הניתנים למידול כמו משחק שח או גו ,פענוח הדמיות
רפואיות ותצלומי אוויר או זיהוי דפוסים בתוך הררי מידע .אולם ,היות שהמחקר עדיין לא מבין מרכיבים
 41המינוח שואל את המהפכה בעניינים צבאיים ( )RMAשל שנות התשעים ,לזירה המודיעינית.
Anthony Vinci, The Coming Revolution in Intelligence Affairs: How Artificial Intelligence and Autonomous
Systems will Transform Espionage”, Foreign Affairs, 31 August, 2020, https://fam.ag/3djvvjL
)43 Primer, technology, https://primer.ai/engines/ (accessed 5 August, 2020
 44הפרדוקס קרוי על שמו של האנס מורבק ,מדען רובוטיקה אוסטרי-קנדי.
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רחבים בקוגניציה האנושית ,לא ניתן עדיין להקנות ידע שאינו מוכר על פעולה אנושית ,למערכות בינה
מלאכותית.
בניסוח אחר של טענה זו בהקשר שלנו :מודיעין אסטרטגי אינו מדע ,אלא אמנות הכוללת מרכיבים של
אינטואיציה ,דמיון ויצירת הקשרים שחלקם נובע מן התת מודע ("רוח האדם") ,כולם תחומים בהם בינה
מלאכותית עדיין נחותה ביחס לבני אדם .יתר על כן ,מרחבים ניכרים במודיעין האסטרטגי אינם ניתנים לכימות
מספרי או לתשובות בינריות ,בעוד שמערכות בינה מלאכותית אפקטיביות יותר דווקא במרחבים אלה .לפיכך,
בינה מלאכותית אינה מצויה בשלב שתוכל להחליף את החוקר האסטרטגי.
מהסבר זה ,נובע מדוע מודיעין טקטי או מודיעין מסכל ממצים בינה מלאכותית וביג דאטה בצורה יותר
אפקטיבית :הם נדרשים פעמים רבות לשאלות ברורות וחדות :האם אמל"ח מסוים נמצא בתא שטח מסוים?
האם פעיל טרור א' פגש את פעיל טרור ב'? האם ניתן לחבר אדם  Xלישות  Yוהאם החברים  A,B,Cיצרו קשר
אחד עם השני בשבוע האחרון.
המשך טיבעי להסבר הזה  -ככל שיתקדם הידע האנושי על תהליכי קוגניציה ,כן תתרחב היכולת של בינה
מלאכותית להחליף מרכיבים בפעילות קוגניטיבית אנושית כולל מחקר אסטרטגי .מורבק עצמו טען בעבר כי עד
שנת  2040מערכות בינה מלאכותית/רובוטים יתפתחו להיות נבונים יותר מבני אדם וכי לאחר מכן יהפכו לצורת
החיים (ככל שניתן להגדיר זאת כחיים) ,המובילה על פני כדור הארץ כשהם יעברו את בני

האדם45.

ב .היקפי מידע מוגבלים
קושי שני שמקשה על מיצוי ביג דאטה ובינה מלאכותית במודיעין האסטרטגי הוא היקפי המידע המצומצמים
לגבי חלק ניכר מן האירועים המשמעותיים שמעניינים את המודיעין האסטרטגי .חלק מן השאלות המרכזיות
המעסיקות את המודיעין האסטרטגי מתייחסים לאירועים המתרחשים לעיתים נדירות .כך למשל ארה"ב,
המעצמה הגלובלית ,נלחמה רק חמש מלחמות משמעויות מאז ( 1945קוריאה ,וייטנאם ,שתי מלחמות המפרץ,
ואפגניסטאן) כך שיש מידע מועט על מתי מעצמה הגמונית יוצאת למלחמה .כדי שמערכת בינה מלאכותית תהיה
אפקטיבית ,יש לאמן אותה על ,לכל הפחות ,כמה עשרות אלפי אירועים.

Charles Platt, Superhumanism, Wired, 1 January, 1995, https://bit.ly/2GO6kKt

45
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כמובן ,שכל אירוע בו מעצמה אינה יוצאת למלחמה ,הוא עוד פריט מידע ,אך זה אינו מספיק להצביע על מתי
מעצמה תצא למלחמה .בנסיבות אלה אין די דאטה בכדי לאמן מכונה להחליף בן אנוש .כפי שצוין לעיל ,ניסיונן
של חברות הענק מראה כי יש די דאטה להצביע על העדפות (צרכניות וכנראה גם פוליטיות) של ציבורים נרחבים,
אבל הבנת העדפות אלה לא בהכרח מוליכה להבנה מעמיקה יותר של העדפות של מקבלי החלטות או על יכולתו
של הצבור לתרגם העדפות פוליטיות למדיניות ברמה הלאומית.

ג .תחזית :רק בהתבסס על אירועי עבר
ניתוח ותחזית המבוצעים על ידי בינה מלאכותית ומבוססים על ביג דאטה מבצעים ניבוי סטטיסטי על בסיס
אירועי עבר .על פניו ,נוכל לחזות ביתר דיוק אירועים שהיו להם תקדימים בעבר (גלי מחאות נגד ממשלות,
תפוצת קורונה) אך נתקשה לחזות אירועים שאין להם תקדים או שאירעו במספר מצומצם של מקרים .חלק
ניכר מן ההפתעות המודיעיניות של עשרות השנים האחרונות היו אירועים שאירעו לראשונה ובכללם :הצבת
נשק גרעיני בקובה ב – ,1962ניסוי גרעיני של הודו ב –  ,1974התקפת פתע משולבת של צבאות ערב על ישראל ב
–  1973ושימוש במטוסי נוסעים בכדי להתרסק על בניינים ב.2001 -
הואיל והציפיי ה מארגוני מודיעין שיחזו הפתעות דוגמת אלה ,העדר האפשרות להישען על אירועי עבר מקטין
את הרלוונטיות של ביג דאטה ושל בינה מלאכותית לעניין .ראוי לציין כי בראייה רחבה יותר זוהי טענה כלפי
מומחי תוכן בכלל בנוסח ההסתייגויות של שמעון פרס ז"ל ,שהדגיש פעמים רבות כי "כל המומחים הם מומחים
למה שהיה ,אפילו להם העתיד אינו ידוע .אני מתקשה למצוא מומחים למה שיהיה 46".בנסיבות אלה ,יכול
להיות שהפתרון שמספקת הבינה המלאכותית הוא לא בהחלפת הדמיון האנושי אלא בתיאור טוב יותר של
מרחב האפשרויות.

ד" .מודיעין אסטרטגי אנושי לא מצליח :מדוע שמכונות יצליחו?"
בינה מלאכותית לא תצליח לשפר באופן משמעותי מודיעין אסטרטגי משום שבני אדם לא הצליחו לעשות כן.
בעוד שהטענה הראשונה נוגעת למגבלות הבינה המלאכותית ,הטענה הזו קשורה למגבלות המקצוע :מודיעין

 46גד ליאור" ,שאלות לכבוד נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס :לא ינום ולא ישן" ,אופנט ,מגזין למנהלים ,האוניברסיטה הפתוחה ,10
 ,2015עמ' .14
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אסטרטגי התקשה להעניק לאורך השנים תחזית עם רמת ודאות גבוהה למקבלי ההחלטות .לאחר הכישלונות
הדרמטיים של המאה העשרים כמן ההתקפה היפנית על פרל הרבור בדצמבר  ,1941ההתקפה הגרמנית של רוסיה
ביוני  1941או כישלון ארגוני המודיעין המערביים לחזות את קריסתה של ברית המועצות בסוף שנות השמונים,
גם שני העשורים הראשונים של המאה העשרים ואחת כללו שורה ארוכה של כישלונות של ארגוני המודיעין
המערביים .ביניהם ,ניתן למנות את אי-מתן התרעה על התקפות הטרור של  ,9.11הערכת יתר לגבי יכולות
הגרעין של עיראק ,הערכת חסר של היכולות הלוביות והעדר התרעה על הטלטלה האזורית שפקדה את המזרח
התיכון החל מ.2010-
במאמר קלאסי מסוף שנות השבעים ,קבע ריצ'רד בטס כי "כישלונות של מודיעין אסטרטגי הם בלתי נמנעים
משום שהמידע יהיה לעולם דו-משמעי ,והפרשנות לעולם אמביוולנטית 47".לדברי בטס ,העובדה כי המודיעין
האסטרטגי מתנהל באופן אינטראקטיבי מול מקבלי ההחלטות מעלה עוד יותר את הסבירות לכישלון משום
שהמודיעין האסטרטגי חשוף לא רק להטיות של חוקרים אלא גם להטיות של מנהיגים ולכן המודיעין
האסטרטגי חשוף לכישלונות של מדיניות ולא רק לכישלונות מודיעיניים.

ה .זיהוי מגמה כללית אינו מסייע בזיהוי החלטת מדיניות אסטרטגית
לפי שעה ,נדמה שהתרומה העיקרית העולה ממיצוי ביג דאטה במודיעין אסטרטגי היא זיהוי מגמות כלליות
בהתנהגויות של אוכלוסייה נרחבת .אולם ,השאלות המיידיות אליהן נדרש המודיעין האסטרטגי פעמים רבות
הן קבלת החלטות של מוסדות מאורגנים (דוגמת הצמרת המדינית של מדינה שכנה) .דא עקא ,ברוב המקרים,
מגמה כללית באוכלוסייה אינה מתורגמת בהכרח להחלטה ספציפית .כך ,ברוב המדינות סביבנו ההנהגה אינה
פועלת על פי רוב לפי ההעדפות הפוליטיות של רוב הציבור .גם במדינות דמוקרטיות ,שיטת השלטון הדמוקרטית
של ממשל של נציגים משמעה היא כי ההחלטות הפוליטיות אינן נקבעות בצורה ישירה על ידי הרוב ,אלא על ידי
נציגי הרוב ,להם יש שיקולים אחרים ,בייחוד נוכח נסיבות משתנות.
כך למשל ,המודיעין הישראלי הבין נכון את מצוקתה הכלכלית של מצרים בראשית שנות השבעים וגרס כי זוהי
סיבה נוספת שתמנע מקהיר לצאת למלחמה .בראיית הצמרת המצרית ,מלחמה דווקא הייתה כלי להיחלץ
מהמצוקה באמצעות גיוס האוכלוסייה למטרה לאומית ,ובתקווה כי המלחמה תביא להסדר מדיני שיקל את
העומס הכלכלי במצרים .באופן דומה חוקרים המנתחים מגמות ארוכות טווח לגבי סין מסכימים כי פירמידת
Richard Betts, Analysis, War, and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable, World Politics, Vol. 31.1,
1978, pp. 61-89.
47
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הגילאים של הענק ממזרח תכלול יותר מבוגרים מצעירים ,עד לצמצום עתידי של האוכלוסייה .בנסיבות אלה,
יש להניח כי הצמיחה הכלכלית הסינית תצטמצם ועשויה לאיים על הלגיטימציה של השלטון .אולם ,מגמה זו
יכולה להוליך את הצמרת הסינית לדפוסי התנהגות שונים בתכלית :לאומנות ותוקפנות חיצונית בכדי לבסס
לגיטימציה פנימית ,או אולי התכנסות פנימה וצמצום ההשקעות מחוץ למדינה.

ו .משבר הקורונה ומגבלות הביג דאטה והבינה המלאכותית
משבר הקורונה שהחל בראשית  ,2020חידד לעוסקים בתחום את
מגבלותיהן של הטכנולוגיות החדשות .רונן ניר ,שותף בקרן הון הסיכון
ויולה ולשעבר ב ,8200-כתב במאי  2020כי "כאוהד אישי נלהב של התחום
[דאטה סאיינס] אני יוצא מהמשבר בתחושת החמצה גדולה .בגדול,
התחום אכזב אותנו .המודלים האפידמיולוגיים הראשונים התגלו כלא
רלוונטיים ,התחזיות העתידיות (אפילו לשבוע או שבועיים קדימה) טעו
בעשרות אחוזי דיוק ומודלים של בינה מלאכותית ,שהיה זה מבחנם
הראשון ,היו פשוט לא רלוונטיים...הייתה נכונות אמיתית בקרב
ממשלות העולם לאמץ מדיניות מבוססת נתונים .האם אנחנו ,אנשי המדע ,הטכנולוגיה והעתיד הכשלנו
אותם?" 48.דומה ,כי לפחות חלק מן הבעיה היא שהאתגר צץ במהירות ומערכות האיסוף והעיבוד של המידע,
לא הספיקו להתאים את עצמן באופן שיניב מידע רלוונטי למקבלי החלטות.
אורי אליבייב ,מומחה בינה מלאכותית ,כתב כבר במרץ  2020כי" :בשורה התחתונה ,בינה מלאכותית זה לא
קסם .אי אפשר לזרוק דאטה על מודל ולקבל פתרון לבעיה כל כך גדולה תוך שבריר שנייה .אי אפשר להוציא
מהמשוואה את מומחי התוכן שבאמת מבינים במגפות .אי אפשר לנתק את האפידמיולוגים שהקדישו את כל
חייהם לחקר התחום ולהחליף אותם בכמה שורות קוד או סטטיסטיקה .על אף ההתקדמות שנעשתה בשנים
האחרונות בתחום ה AI-כולל בתחום הרפואי ,עדיין לא ניתן להתעלם מחוות דעת של מומחים בשר ודם אשר
חייבים לקחת חלק פעיל בתכנון הפתרון .כשרוצים לפתור בעיה בעולם האמיתי באמצעות  AIחייבים שילוב
כוחות של שני הגורמים  -במיוחד בבעיה כל כך מורכבת עם כל כך הרבה פרמטרים ומשתנים... .יש פה שיעור
חשוב שיהיה רלוונטי בעולם העסקי ,הממשלתי ,הביטחוני והאקדמי גם שנים רבות אחרי שבהלת הקורונה

Ronen Nir, Facebook post, 26 May, 2020 (Authorized to publish 26 May, 2020).
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תחלוף מן העולם .המון חברות רוצות להטמיע פתרונות בינה מלאכותית מבלי להבין לעומק מה משמעות
התהליך ואיך הוא קורה בפועל .זהו שיעור על הדרך שבה באמת ניתן לרתום את ה AI -לטובת פתרון בעיות ולא
פחות חשוב מכך :שיעור

בצניעות"49.

קונקרטית ,התחדדו קשיים באיסוף המידע כשמערכות הבריאות במדינות רבות התקשו לבצע דגימות ובדיקות.
קושי שני שהתחדד הוא עיבוד המידע לצורך ניתוחו .כך למשל ,מאמצים שנעשו ללמד מכונות לזהות את מחלת
הקורונה דרך צילומי  ,CTלא התקדמו משום שנדרש זמן רב של רופאים בכדי לתייג את ההדמיות 50.בשורה
התחתונה ,אם כן ,משבר הקורונה פגש את עידן הביג דאטה והבינה המלאכותית ברגע אופטימי מאד .הכישלון
– לפי שעה – של מדינות מתקדמות טכנולוגית בתחומים אלה כמו ארה"ב וישראל ,חידד כי לצד ההבטחה
הגדולה ,הטכנולוגיות הללו לא הצליחו להעצים מקבלי החלטות או חוקרים באופן שמילא תפקיד משמעותי
בבלימת המגיפה .ידרשו מחקרים נוספים בכדי להבין מה אירע והאם הקשיים נובעים מן הטכנולוגיה
ומגבלותיה או נוכח כשלים מהותיים יותר במוסדות אותם היא אמורה

להעצים51 .

 49אורי אליבייב ,מגיפת הקורונה מספקת שיעור בצניעות למאמינים בקסמי הביג דאטה,הארץ 17 ,מרץ,2020,
https://bit.ly/2SOqpma
50 Gregory Barber, Why Didn't Artificial Intelligence Save Us From Covid-19?, Wired, 19 May, 2020, https://bit.ly/34S1jIG
; Tiernan Ray, AI runs smack up against a big data problem in COVID-19 diagnosis, ZDNet, 4 April, 2020,
https://zd.net/2GRa2Tf
 51ראו גם :ליאב סלע ,התמודדות עם מגפות בעידן הביג דאטה נוכח מגיפת הקורונה ,המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין,2020 ,
https://bit.ly/34S1mEm
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פרק שלישי :כיצד ניתן למצות ביג דאטה ובינה מלאכותית במודיעין אסטרטגי?
א .המחקר האסטרטגי בעידן החדש – מאפיינים ושאלות
המסגרת הנוכחית של שילוב  -קרי אנשי איסוף ומחקר שיניעו את התהליך ,אך יועצמו על ידי טכנולוגיה -
תמשיך להיות המסגרת המסדרת .בכך ,משתלב המודיעין האסטרטגי בעידן הכלכלי-חברתי הנוכחי המכונה
"המהפכה התעשייתית הרביעית" בה מתעמעמת האבחנה בין אדם לבין מכונה והמרחב הדיגיטלי 52.ביג דאטה
ובינה מלאכותית – הגם שלא קראו להם בשמות אלה – משולבים ,במידה מסוימת ,בתהליכי המחקר המודיעיני
האסטרטגי לפחות מאז שנות השבעים ,אם לא קודם לכן 53.כניסתם של מחשבים באיסוף ובמחקר ,לצד העלייה
המתמדת ביכולות הסנסורים לייצר פרטי מידע בהיקפים גדולים ,העלו כבר משנות השבעים אתגרים כמו כיצד
להתמודד עם היקפי המידע הגדולים ומהי הדרך המיטבית לרתום את היכולות החישוביות החדשות לעבודת
המחקר האסטרטגי .הסוגיה עלתה גם אגב כישלון אמ"ן ערב מלחמת יום הכיפורים.
בדו"ח שכתב יועץ ארגוני שראיין את החוקרים לאחר המלחמה ציינו חלקם כי היקפי המידע הגדולים מנעו את
מיצוי המידע ותרמו לכישלון .ראוי גם להזכיר ,כי כמו בגזרות רבות אחרות של טכנולוגיות ,פעמים רבות משעה
שהבינה המלאכותית מוטמעת והופכת לחלק מתהליך העבודה הקבוע ,שוב לא חושבים עליה כ"בינה
מלאכותית" .למשל ,חיפוש ממחושב תוך שימוש במילות חיפוש נופל בהגדרה הרחבה של "בינה מלאכותית",
אבל ספק אם רוב החוקרים תופסים זאת כך.
בנסיבות אלה ,של מגבלות על מיצוי ביג דאטה והבינה המלאכותית ,כיצד על המודיעין האסטרטגי לפעול למיצוי
מיטבי של ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחומים אלה?

Schwab, The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond, World Economic Forum, 14 January, 2016,
https://bit.ly/2GZQyf3
 53ב –  1971כתב ג'יימס שליזנגר (ממשרד התקציב והניהול של הבית הלבן ובהמשך ראש ה  )CIAדו"ח שהעריך את השפעת כניסתן
לשימוש של טכנולוגיות חדשות (בייחדו מחשבים ולווינים ) לשימוש במערכת המודיעין האמריקנית .הדו"ח ,שהייתה לו "השפעה
מתמשכת" על שירותי המודיעין האמריקנים ,הצביע על העובדה כי "האנליסטים ,שעליהם עומס של אחריות ,מוצאים עצמם מוצפים
במידע" .ראו:
James Schlesinger, A Review of the Intelligence Community, 10 March, 1971, p. 11, https://bit.ly/3dndqSa ; Central
; Intelligence Agency, A Look Back … The Landmark Schlesinger Report , 1971, 2008, https://bit.ly/2GO8QAq
Michael Warner and J. Kenneth McDonald, US Intelligence Reform Studies Since 1947, Central Intelligence Agency,
Canter for the Study of Intelligence, April 2005, pp. 21-22, https://bit.ly/2SOqTZw
52 Klau
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א .העצמת החוקר האסטרטגי
מבחינה טכנולוגית ,מרבית ההתקדמות עד כה היא בתחום הבינה המלאכותית הצרה ( NARROW
 .)ARTIFICIAL INETLLIGENCכזכור ,זוהי בינה מלאכותית בה מחשב מבצע משימה אנושית בודדת כמו
מיון תמונות בסיסי או המרת מילים מדוברות לטקסט כתוב .חלק מהפעולות של החוקר האסטרטגי הן
מסובכות וחלקן פשוטות .בינה מלאכותית צרה יכולה לסייע ולחסוך זמן בכדי להתמקד בפעולות המורכבות
יותר.
ליבת המחקר האסטרטגי היא רחבה יותר ונופלת לגדר של בינה מלאכותית רחבה ( GENERAL
 ,)ARITIFICAL INTELLIGENCEהמוגדרת כיכולת לבצע את כלל הפעולות שבן אנוש מסוגל לבצע ,לרבות
היכולת ללימוד עצמי .מקצוע המחקר המודיעיני כולל מרכיבים ניכרים שלפי שעה מערכות בינה מלאכותית
מתקשות בהן כגון הבנה של ניואנסים בטקסט ובדיבור ,הבנה מובלעת ( )TACIT UNDERSTANDINGוהבנה
עמוקה של הקשרים תרבותיים.
אולם ,בינה מלאכותית יכולה להעצים מרכיבים קיימים במחקר האסטרטגי הן מבחינת תחומי המחקר
המהותיים והן מבחינת התהליכים .לפיכך ,שלב ראשון יחייב פירוק של תהליך המחקר האסטרטגי למרכיביו
ובחינה מדוקדקת של עד כמה ניתן לעשות "דאטאפיקציה"

(54)DATAFICATION

לכל חלק בנפרד.

קונקרטית ,האם ניתן לבצע מרכיבים של המחקר תוך שימוש בכלי ניתוח של בינה מלאכותית ,לרבות כימותם
(למשל :ניתוח תוכן של טקסט) ,ובנוסף ,האם ישנם כלים כמותיים המתייחסים לנושאים שלא נחקרו עד עתה
ויכולים להעניק לחוקר תובנות נוספות בנוגע לשאלות העומדות במוקד המחקר?
כאן ניתן לבדוק באופן כללי את:
 .1מעגל המודיעין הקלאסי :צי"ח ,איסוף ,עיבוד ,מחקר והפצה ואת התהליך המחקרי (ברירת ידיעות
רלוונטיות ,קריאה ,הערכה/חשיבה ,חילופי דעות עם חוקרים אחרים ,כתיבה ,שכתוב על ידי רמות ממונות
והפצה).
 .2תהליכי מחקר סביב שאלות ספציפיות כגון :תהליך קבלת החלטות במדינה סמוכה.
 .3ייעול תהליכי העבודה של החוקר האסטרטגי :המלאכה המודיעינית כוללת מרכיבים רבים כגון קריאה,
כתיבה ,דיונים וכיו"ב .האם בינה מלאכותית יכולה לייעל חלק מתהליכים אלה?

 54הפיכת מידע ,בייחוד כ זה שנוגע לפעולות במרחב האנושי/חברתי ,למידע שניתן לנתחו ולהציגו ,בדגש על כימות.
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לדוגמא ,המידע החשוב ביותר שנדרש (לאורך רוב המאה העשרים ובמידה רבה גם עתה) מסוכנויות שסיפקו
מודיעין אסטרטגי ,היה תחזית לגבי מדיניות החוץ והביטחון של מדינות המשפיעות על הביטחון הלאומי .במוקד
המחקר המודיעיני עמד ,אם כן ,המאמץ להבין את תהליך קבלת ההחלטות של מדינות אלו .במחקר הקלאסי
על הנושא ,הציעו גרהם אליסון ופיליפ זליקו ,שלושה מודלים (המוצגים למטה) להבנת תהליך קבלת החלטות
מדינתי בנושאי מדיניות חוץ .עד כמה ביג דאטה ובינה מלאכותית יכולים לסייע בניתוח על פי מודל זה?
מודל  :1השחקן הרציונלי
על פי מודל זה ,מדינות תבחרנה במדיניות שנועדה לקדם את יעדיהן האסטרטגים .במוקד הניתוח עומד זיהוי
היעדים של המדינה ,בחינת היכולות העומדות לרשותה והערכה של דפוסי פעולה שירתמו את היכולות להשגת
היעדים .הנחה מובלעת מרכזית היא כי המדינה היא שחקן אחוד .ניתוח ביג דאטה יכול לבחון ,למשל מהו
הדפוס המקובל במערכת הבינלאומית להתנהגות מדינתית בסיטואציה מסוימת (נאמר ,הצטיידות באמל״ח
מתקדם על ידי מדינה שכנה) .זאת ,כמובן בהנחה שיש מספיק מקרים לבחון זאת .יתר על כן ,ניתן לנסות ולנתח
את יעדיה של המדינה )או איתור שינוי) כפי שמשתקפים בביטויים פומביים ולא-פומביים של רשויותיה
המוסמכות :נאומים של מנהיגים ,טקסטים מכוננים ,שיח של פקידי מדינה ונבחריה (למשל-בתכתובות פנימיות,
מגעים עם דיפלומטים) וכיו"ב.
מודל  :2התנהגות ארגונית
במוקד המודל הזה נמצאת ההבנה כי החלטה מדינתית היא תוצאה של תהליך מוסדי פנימי שסופו הוא קבלת
ההחלטה .לפיכך ,ניתוח ביג דאטה ישים דגש על זיהוי הגורמים שמקבלים את ההחלטה ,התהליכים במסגרתם
מתקבלת ההחלטה ומה הם הלחצים השונים ,בתוך התהליכים הארגוניים המעצבים החלטות מסוימות .ניתוח
אלגוריתמי יוכל למדל מה היו תוצאות תהליכים דומים בעבר .התחום של ניתוח רשתות חברתיות ,על פניו ,הוא
כלי יעיל להבנת התנהגות שכזו או לפחות זיהוי השחקנים המרכזיים וסוגי האינטראקציות ביניהם.
מודל  :3פוליטיקה ארגונית
במוקד מודל זה נמצאת ההבנה כי החלטת מדיניות חוץ היא תוצאה של משא ומתן פנימי בין שחקנים שונים
במדינה .לפיכך ,המאמץ המחקרי צריך להיות מכוון לזיהוי השחקנים הרלוונטיים (שלעיתים אינם חופפים
לשחקנים הבירוקרטים הפורמליים) ,מה מעצב את תפיסת המציאות שלהם ומה הן העדפותיהם השונות ,מהי
עוצמתם היחסית ועד כמה הם אפקטיביים במשא ומתן הפנים-מדינתי .גם כאן ,ניתוח ביג דאטה ישים דגש על
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זיהוי הגורמים שמקבלים את ההחלטה ,התהליכים במסגרתם מתקבלת ההחלטה ומה הם הלחצים השונים
הפועלים עליהם ,תוך שילוב של ניתוח אלגוריתמי שיוכל למדל מה היו תוצאות תהליכים דומים בעבר.
ניתוח היקפי מידע עצומים יכול להוליד גם תובנות חדשות לגבי קורלציות .כך למשל ,איתור סדר פעולות בצמרת
של מדינה שכנה טרם קבלת ההחלטות או איתור מגמות מעניינות אחרות שהמכונה מציפה מבלי שאלה הוגדרו
לה מראש .ממחקרים בתחומים אחרים ידוע כי חלק מן הקורלציות אינן רלוונטיות או שיש בהן מרכיב אקראי,
ולכן נדרש שעין אנושית תעבור על הקורלציות החדשות בכדי לבדוק האם הן רלוונטיות.

ב .על המודיעין האסטרטגי לייצר גישה למאגרי ביג דאטה ככל שיוכל
גורמי מודיעין אוספים מזה שנים ארוכות לא רק "ידיעות" אלא גם מידע הכולל ריכוז גדול של פרטים ,כמו
ספרי טלפונים 55.אחת המשמעויות הבולטות של עידן הביג דאטה הוא כי מדינות רבות מנהלות עתה נדבכים
משמעותיים של פעולותיהן באמצעות מאגרי מידע .ניסיון העבר מלמד כי גם מאגר מידע שאין לו שימוש ברור
בהווה ,עשוי לסייע מאד בעתיד .למידע שנאסף עכשיו ונדמה שאין לו ערך ,עשוי להיות ערך עתידי .כך למשל,
יומני מסע נשכחים של אוניות של צי האמריקני שנאספו החל מהקמת הצי במאה ה  ,18-עובדו במאה ה 19-על
ידי קצין צי בשם מתיו פונטיין מאורי ,לטבלאות מומלצות לנתיבי שייט בהתבסס על דפוסים שאיתר בזרמים
בים וברוחות

השמיים56.

בעולם העסקי ,טענו ויקטור מאייר-שונברגר וקנת קיוקיאר ,כי המודלים העסקיים של חברות משתנים ,ויש
צורך לחשב את הערך של מידע המצוי בידי חברות לא רק בשל ערכו העכשווי אלא גם ,ככל שניתן ,נוכח שוויו
העתידי" .בעידן המידע...כל המידע חשוב...אפילו המידע הגולמי והזניח ביותר" .ערך של מידע ,לדבריהם ,דומה
לקרחון :רק חלק קטן מן הערך שהוא משקף בולט ורוב הערך עדיין נסתר .דוגמא עדכנית היא עסקת המכירה
של חברת "מוביט" הישראלית לחברת אינטל העולמית במאי  ,2020שהונעה במידה רבה ,מן הרצון של אינטל
לשלב את המידע שמוביט אספה ,אוספת ותאסוף על הרגלי השימוש בתחבורה ציבורית ,והתנהלות

מפעיליה57 .

Richard H. Cummings, Cold War Radio: the Dangerous History of American Europe 1945-1989, (Jefferson NC:
MacFarland and Company, 2009), p. 191
56 PBS Staff, The Great transatlantic cable: Matthew Fontaine Maury (1806-1873, American Experience PBS,
https://to.pbs.org/34Oyzk7
57 Christine Fisher, Intel buys transit app maker Moovit to advance its mobility ambitions, Engadget. com
https://engt.co/3diXvUM
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יתר על כן ,ככל שהטכנולוגיה תתפתח ,יש סיכון כי חלק מן היעדים החדירים כעת ,ייחסמו במהלך הזמן .למשל,
אנו פועלים בעולם בו יש דומיננטיות אמריקנית טכנולוגית ובו חלק מרשתות התקשורת – בייחוד האינטרנט –
מייצרות קישוריות גלובלית .אולם ,נתוני יסוד אלה משתנים :היכולות הטכנולוגיות הסיניות מתחזקות
ובמקביל יש ממדים בהם סין נעה ליצירת עולם דיגיטלי נפרד משלה .הצרוף של שני אלה – בייחוד אם ישראל
לא תהיה חלק מן העולם הדיגיטלי הסיני – יקשה יותר על חדירה למאגרים של מדינות אחרות.
בנסיבות אלה ,המודיעין האסטרטגי צריך לייצר גישה רחבה ככל שניתן למאגרי מידע רלוונטיים ,או אולי
אפילו לייצר מאגרי מידע רלוונטיים .מידע שיגרתי לכאורה ,כמו ילידי שנתון מסוים ,רשימת בוגרי בתי ספר
שונים ,כתובות ויחסי שכנות ,הנראים עתה זניחים ,עשויים להקל בעתיד ,למשל ,על ניתוח יחסים בין שחקנים
בתהליכי קבלת החלטות לאומיים .ניכר כי כבר עתה מספר שחקנים יצרו אפליקציות שיאפשרו ,בפועל ,יצירת
מאגר מידע במדינות יעד .כך למשל ,לפי פרסומים בתקשורת המערבית ,אפליקציות טיק טוק משרתת את גורמי
המודיעין הסיני לאסוף מידע על

משתמשים58 .

היקפי המידע העצומים מבשרים לשיטתם של אחדים ,שינוי מהותי באופן בו חוקר המודיעין פועל מול מידע.
בעבר ,על פי גישה זו ,החוקר האסטרטגי חיפש את "ידיעת הזהב" ,פריט מידע דרמטי שיחשוף את כוונותיו של
מושא המחקר ,כמו פרוטוקול השיחה בין נשיא מצרים אנוואר סאדאת ומזכיר המפלגה קומוניסטית של
בריה"מ ליאוניד ברז''נייב ,מ ,1971-בה מסר הנשיא המצרי כי אין
בכוונתו לצאת למלחמה מול ישראל בטרם יצטייד חיל האוויר שלו
במטוסי הפצצה שיכולים לאיים על עומק השטח הישראלי .היום,
סבורים אחדים ,יש להניח כי כל המידע מצוי ברשותנו ,אך האתגר
הוא לדלות את המידע הנכון מתוך אוקיאנוס הידיעות ,או בלשונו
של איש מודיעין ישראלי שכתב לאחרונה כי" :במידע הקיים
קיימות כבר התשובות ,רק נדרש לדעת לשוטט בו באופן מיטבי
ולשאול את הדברים שמעניינים את איש

המודיעין"59.

Edward C. Baig, Reddit CEO claims TikTok app is 'fundamentally parasitic' and spyware, USA Today, 27 February,
2020, https://bit.ly/33Q43af
 59אל"מ י " ,המסע לבירור התפיסה והמימוש של העליונות המודיעינית והמבצעית בעידן הדיגיטלי" יוסי קופרוסר ודודי סימן טוב,
"מבוא" ,מודיעין הלכה ומעשה :ביג דאטה ,המרכז למורשת המודיעין – המכון לחקר מודיעין ומדיניות ,יולי  ,2018עמ' .13
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כל זה אינו אומר שחוקר אסטרטגי יהפוך למידען ,אלא שיש להעמיד לרשות החוקרים האסטרטגים את הכלים
(בעצמם או בסיוע אדם אחר) למצות את היקפי המידע כגון רכישת הבנה בסיסית של טכנולוגיות ושל מאגרים,
והיתרונות והמגבלות של שימוש בגישות סטטיסטיות .יתר על כן ,הישענות משמעותית יותר על בינה מלאכותית
תחייב עבודה צמודה של החוקר בפיתוח המכונה שתשרת אותו ובעיצובה ,לרבות אולי עמעום נוסף של האבחנה
המסורתית בין מערכי האיסוף והמחקר .זאת ,בין היתר ,נוכח הצורך "ללמד" את המכונה .לימוד כזה כולל תיוג
של מידע ,וקביעה של חוקר מה צריכה להיות הכרעת המכונה לגבי מידע מסוים (חשוב/לא חשוב ,רלוונטי/לא
רלוונטי וכד') .אחת המטרות של העבודה הצמודה תהיה ,בהשאלה מעולם העסקים ,למצות את הנתיבים
העקרוניים העיקריים בהם מידע שנאסף יוצר ערך לחברות:
 .1שימוש חוזר ( )DATA REUSEבמידע בכדי לחלץ תובנות שונות מאלו להן נועד המידע מלכתחילה .למשל,
שימוש חוזר במונחי החיפוש לאחר שהסתיים תהליך החיפוש הבדיד ,בכדי לאתר מגמות כלליות
באוכלוסייה שיש להן משמעות אסטרטגית כמו העדפות פוליטיות של המון.
 .2הארכת המידע ( )EXTENSIBLE DATAבעת איסופו ,כדי לאפשר שימוש משני במידע .דוגמה בולטת
לגישה זו היא האיסוף הרב ממדי של מידע שנעשה על ידי המכונית שמפעילה חברת גוגל בשביל צילומי
"סטריט ויו" .המכוניות לא רק מצלמות את הרחובות בהן הן נוסעות ,אלא גם שומרות מידע כמו מיקומי
ג'י.פי .אס ,ושמות של רשתות וויפי באזור .למשל ,ניתוח חוזר של שעות בהן בוצעה תקשורת מסוימת בין
מנהיגים ,בכדי לנתח את דפוסי התקשורת ביניהם לאורך זמן או את שעות הפעילות האקטיביות שלהם.
 .3היתוך של שני מאגרי נתונים נפרדים בכדי לחלץ תובנות חדשות ( )DATA FUSIONדוגמה מוכרת היא
ההצלחה של צוות מסע הבחירות (ב )2012-של נשיא ארה"ב לשעבר אובמה ,לאתר את האזרחים שהצביעו
בשביל הנשיא ב ,2008-תוך היתוך מאגרי מידע שונים ,כולל כאלה שכללו מידע על תוצאות הצבעה הקלפיות
שונות ,רשימת חברי המפלגה הדמוקרטית והרגלי הצפייה של אזרחים בטלוויזיה ,בכדי לכוון את המסרים
(לטרגט) שלהם לקהל רלוונטי 60.דוגמה נוספת מתחום הבריאות היא למשל ,פרויקט דני שכלל היתוך מאגר
המידע של חולי סרטן בדנמרק עם מאגר המידע של בעלי טלפונים ניידים במדינה בכדי לנסות לאתר
קורלציה בין שתי

הקבוצות61.

Lois Beckett, Everything We Know )So Far( About Obama’s Big Data Tactics, ProPublica, 29 November, 2012,
https://bit.ly/34Q9BRo ;Sasha Issenberg, How Obama’s Team Used Big Data, to Rally Voters, MIT Technology
Review, 19 December, 2012, https://bit.ly/34L8bI1
61 Evrim Acar ,et.al Forecasting Chronic Diseases Using Data Fusion, Journal of Proteome Research , 2017 July
7;16(7):2435-2444, https://bit.ly/34Oz1Pl
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בהקשר האסטרטגי ניתן למשל להצליב רשימות תלמידים ממדינת יעד א' שלמדו שפה זרה במדינת יעד ב',
עם רשימות הנוסעים בין שתי המדינות ,לבין מחקר סנטימנט על היחס של בכירי מדינת יעד א' למדינת יעד
ב' .זאת ,בכדי לקבל רושם ראשוני של מי מחברי קבוצות מסוימות (אליטה פוליטית ,בכירי צבא) במדינה
א' עשוי לגלות גישה חיובית כלפי מדינה ב' .הדוגמה האחרונה מחדדת גם את מגבלות ההיתוך בשאלות של
קבלת החלטות של אישים ספציפיים .ידיעת השפה האנגלית ושהות בארה"ב מעלים אולי את הסבירות
לתמיכה בה על ידי זרים ,אך הן לא מנעו מן האדמירל היפני יממוטו לתכנן את המתקפה בפרל הרבור ,או
מסייד קוטב להפוך לגורם מוביל במאבק נגד תרבות המערב.
 .4הנגשת מידע ( ,)OPEN DATAבייחוד כזה שנאסף על ידי רשויות המדינה .כאן יש לשקול האם יש מקום
לשתף את הציבור בחלק מן המידע שנאסף על ידי גורמי המודיעין ,בכדי לאפשר את עיבודו בצורה יעילה
יותר על ידי גורמים פרטיים ועל ידי יזמים .תידרש כאן כמובן התמודדות עם סוגיות של בטחון מקורות
שעשויה להיפתר דרך הלבנת המידע .כבר עתה יש פלטפורמות פרטיות שעוסקות בפועל בניתוח-המוני של
מידע מודיעיני (על בסיס מקורות גלויים) ויתכן שיש מקום לבחון לסייע ו/או להיעזר בהן.
דוגמה אחת היא פלטפורמת "רוטקליים" ,סביבה התפתחה קהילה של חוקרים עצמאיים .הרעיון המרכזי
של הפלטפורמה הוא לשפר יכולות ניתוח אנושיות על ידי "תיקון הטיות וכשלים" בניתוח אנושי.
המתודולוגיה של הפלטפורמה כוללת איסוף של מידע ושל היפותזות באופן פתוח ואז פירוק הטענות
האפשריות לשאלות קטנות יותר וביצוע הערכה סטטיסטית לגבי סבירותן של תשובות שונות .כך למשל,
החל מ –  ,2013נבחנה בפלטפורמה השאלה" :מי תקף בנשק כימי בע'וטה שבסוריה באוגוסט

62 ."2013

ג .חיזוק יכולות בהן יש יתרון לאנשים על מכונות  :מומחיות תוכן
לצד חיזוק היכולות הטכנולוגיות של חוקרי המודיעין האסטרטגי ,ראוי לחזק גם את המרכיבים האנושיים,
שמכונות עדיין לא יכולות (ואולי גם לא תוכלנה בהמשך) להחליף .האנלוגיה לכך היא התחום הרפואי .כאמור,
יש גזרות של המקצוע הרפואי ,כמו פענוח הדמיות ,שטכנולוגיות יכולות לבצע בצורה יעילה כבר עתה ,עד כי יש
הטוענים כי המקצוע עומד להיעלם 63.בנסיבות אלה ,מקצוע הרפואה עשוי להשתנות ולכלול מרכיבים שמכונות
עדיין אינן מספקות היטב כמו תמיכה ריגשית.

Rootclaim. com, https://bit.ly/3nKxPFA
זו אגב שאלה קלאסית של גילוי סוד שנפתרה במקרה דנן תוך שימוש בשיטות פעולה רגילות
 63לנייר שטוען כי המקצוע לא עומד להיעלם ראוhttps://bit.ly/3jRLyIc :
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בהקשר המודיעיני ,המשמעות היא שעלינו לחזק דווקא את התחומים בהם ברור שהמכונות עדיין חלשות .כיוון
אפשרי אחד הוא חיזוק עמוק של מומחיות התוכן .בעוד שמכונות מאומנות לזהות דפוסים בשדות מסוימים,
בני אדם עדיין נהנים מיתרון של היכולת לתכלל היבטים רבים של נושא נחקר ,כמו ,ההיסטוריה של מדינת יעד,
האתוסים התרבותיים שלה ,החוויות ההיסטוריות המרכזיות שלה ,אישיותו של המנהיג ועוד 64.חיזוק מומחיות
התוכן יכולה להיעשות על ידי הכשרות יותר ארוכות ,פיתוח קריירה של חוקר בתחום מרכזי אחד וקדנציות
ארוכות יותר בתפקידים.
ד .חיזוק יכולות בהן יש יתרון לאנשים על מכונות :שאלת שאלות
תחום נוסף אשר בו יש ,לפי שעה ,לשיפוט אנושי יתרון על פני שיפוט של מכונות הוא שאלת שאלות .אלברט
איינשטיין הצביע על המרכזיות של שאילת שאלות כשכתב" :אם הייתה לי שעה לפתור בעיה שחיי היו תלויים
בה ,הייתי משקיע חמישים וחמש דקות באיתור השאלה הנכונה אותה ראוי לשאול...משום שברגע שאני יודע
מהי השאלה הראויה ,אוכל לפתור את הבעיה בתוך פחות מחמש דקות" .חידוד השאלה המדויקת הוא במוקד
העיסוק של המדע המודרני ,משום שהוא מעצב את דרכי הפתרון.
כך גם במציאות של ביג דאטה :סוג השאלה שנשאלת ישפיע בצורה ישירה על האופן בו נבדק המידע במאגר
מידע ממנו אמורה להישאב התשובה וישפר את הסיכוי כי ניתוח מאגר המידע אכן יסייע .לפיכך ,חוקרי
המודיעין האסטרטגי צריכים לחזק את היכולת שלהם לעצב שאלות מחקריות ,בדגש על שאלות מופשטות ,לצד
חיזוק אתוס אירגוני של שאלת שאלות ושל הטלת ספק .באופן קונקרטי ,יש מקום להכשרה שנוגעת ביסודות
הפילוסופים של שאלת שאלות על המציאות (אונטולוגיה(; האופן בו אנו מגבשים את ההבנה שלנו לגבי
המציאות (אפיסטימולוגיה); המבנים הלוגיים של שאלות; והאבחנה בין סוגי שאלות שמעניינית חוקרי מודיעין
(מה קורה? מדוע זה קורה? מה

יקרה?)65 .

גם כאן ,יש מקום לשילוב בינה מלאכותית ככלי שיסייע בגיבוש השאלות .כך למשל ,חברת הרבינג'ר ,חברת
תוכנה המתמחה בתוכנות למידה ,פיתחה פלטפורמת בינה מלאכותית –  - QUILLIONZשמחברת שאלות
לטקסט המוזן אליה 66.לפי שעה זהו כלי בסיסי למדי שאינו מתאים בהכרח לכל סוגי הטקסטים הרלוונטיים,
אבל הוא מסמן דרך אפשרית לשילוב אדם-מכונה .כך למשל ,ניתן להכניס לתוכנה נאום של מנהיג והיא תניב

 64לעמדה דומה ראו :אל"מ מיכאל מילשטיין ,לא תשתנה...השתנה ,השתנה ,מודיעין הלכה ומעשה  ,2017 ,2עמ' .59-67
 65להיבטים נוספים של שאילת שאלות בתוך ההקשר המודיעיני (לרבות במסגרת תפיסת החקירה האנליטית) ,ראו גם:
א"א ,צוותי חקירה שילוביים כמענה לעידן הביג דאטה במבחן המעשה ,מודיעין הלכה ומעשה  ,2016 ,1עמ 63-82
66 https://bit.ly/36UcNht
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מספר שאלות בסיסיות בתנאי שניתן להן מענה בתוך הטקסט 67.בעידן של ביג דאטה ,שאלת שאלות מקבלת
משמעות עוד יותר גדולה מכיוון שבדאטה אנליטיקס יש שורה ארוכה של שיטות ,והבחירה בשיטה הנכונה היא
נגזרת ישירה של סוג השאלה .להדגמה הנה טבלה להתאמת שאלות

לשיטות68.

שיטה אנליטית

מטרת השיטה

שאלות אפשריות

איתור אנומליות

זיהוי פירטי מידע חריגים

האם יש דפוסי נסיעה/פגישות/אורך שיחות
טלפון חריגים וכד' של ראש מדינה ?X

Anomaly detection
התאגדות

זיהוי יחסים נסתרים בין פרטי מידע במאגרי

האם מתקיים יחס של אם/אז בין שירות צבאי

Association

מידע גדולים .בד"כ במבנה של אם/אז

לבין עמדה פוליטי ?

ניתוח קשרים

איתור ,גילוי והערכה של קשרים בין פרטי

מי היא הרשת החברתית של ראש מדינה  ?Xמה

Link analysis

מידע

עוצמת הקשרים בין החברים השונים ברשת?

מיון

מתן תחזית על שייכותו של פריט מידע מסוים

האם קצין  Xשייך לעדה ?Y

Classification

לקבוצה

איגוד

איגוד פרטי מידע על פי מאפיינים דומים

מי היא קבוצת ילידי  1971במדינה ? Y

Clustering
המלצות

יצירת רשימה מדורגת של פרטי מידע ,בהתבסס

Recommendation

על דפוסים קודמים

לאיזו יחידות שובצו בוגרי אקדמיה צבאית X

תהליך יצירת השאלות יכול כמובן להיות גם מלמטה למעלה .כלומר ,עיצוב שאלות בהמשך לדפוס שעולה מבינה
מלאכותית כגון התנהגות חריגה.
ה .חיזוק יכולות בהן יש יתרון לאנשים על מכונות :פיתוח הדימיון
נתיב נוסף להעצמת החוקר בעידן של בינה מלאכותית הוא חיזוק נדבך נוסף בו לבני אנוש יתרון על פני מכונות:
פיתוח דמיון מודיעיני .כאמור ,ההישענות של מכונות על אירועי עבר ,מצמצמת את יכולתן להציע תחזית לגבי
העתיד .בני אדם ,בשונה מאלגוריתמים ,מסוגלים לדמיין אירועים שלא אירעו בעבר .בהקשר המודיעיני ,ועדת
החקירה הלאומית האמריקנית לחקירת התקפות הטרור של  9.11קבעה כי הכישלון העיקרי של קהילת

 67אם המנהיג אומר :אני אציל את ארצנו דרך רכישת אמצעי לחימה ,התוכנה פשוט תשאל – איך יכול המנהיג להציל את המדינה?
Based on: Damien Van Puyvelde, Stephen Coulthart and M. Shahriar Hossain, Beyond the Buzzword: Big Data and
National Security Decision Making, International Affairs, 93.6, 2017, pp. 1397-1416
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המודיעין האמריקנית היה "כישלון של דמיון" ,בעוד חלק מיריביה של ארה"ב באל-קאעידה ,כמו ח'ליל שייח'
מוחמד ( )KSMדווקא הצטיינו ברתימה אפקטיבית של דמיונם לפעילות

טרור69 .

חלק מן הקושי הוא שהמערכות הנוכחיות של מחקר מודיעין אסטרטגי סובלות מקשיים אינהרנטיים שמגבילים
את היכולת להפעיל דמיון .ראשית ,מודיעין אסטרטגי מתבצע בתוך מערכות מדינתיות ביורוקרטיות בעוד
שהדמיון ,העירו חברי ועדת החקירה האמריקנית" :אינו מתנה המשויכת בדרך כלל

לביורוקרטיה"70 ".

יתר על כן ,ראיית העולם של הצמרת הביטחונית הישראלית (ואולי של רוב המערכות הדומות בעולם) ,לרבות
מערכות המודיעין ,היא ריאליסטית .כלומר ,היא בוחנת את העולם במונחים של עוצמה ,בייחוד עוצמה פיזית
או קינטית .אחת הטענות התיאורטיות הבולטות נגד הריאליזם ,היא הקושי שלו לחזות ואף להסביר שינויים,
אם אין לשינוי ביטוי מוחשי ברור .הפתרון ,לפי כותבי הדו"ח הוא ״רוטיניזציה ,אולי אפילו בירוקרטיזציה של
הדימיון" 71.בנייר שכתב זיו לויתן ב 2020-למכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין הוא הצביע על מספר גישות
לרוטיניזציה של הדימיון ,בהצביעו על מתודולוגיות שנועדו למטרה זו כמו הסרטה לאחור או שיטת דלפי .לויתן
אף ממליץ על אינטראקציה של חוקרי מודיעין עם קהילת חובבי המדע הבדיוני ,אמנים ,יזמים

ו"גייימרים"72 .

קהילת המודיעין האמריקנית ניסתה מאז אירועי הטרור של  9.11לבחון נתיבים לחיזוק הדמיון והיצירתיות של
אנשיה .סוכנות הביון המרכזית ,גייסה "קציני יצירתיות" שהם קואצר'ים המנסים לחזק מרכיבים אלה אצל
אנשי הסוכנות 73.מאז  ,2009הסוכנות קיימה כ 70-קורסים לקידום החשיבה היצירתית אצל אנשיה .כחלק מן
המאמץ ,קציני היצירתיות אף מציגים בפורומים פתוחים של יזמים כמו ( ,SXSWפסטיבל אמנות ואינטרנט
המתקיים באוסטין טקסס מדי שנה) 74.אוגוסט קול ( ,)COLEסופר ועתידן ,אף הגדיר תחום מודיעין לו הוא
קורא  :FICINTשילוב של  FICTIONושל  .INTELלדבריו ,התכלית היא לדמיין תרחישים עתידניים המעוגנים
במציאות .לשיטתו ,גישה זו מעלה את המודעות העצמית של החוקר ומאתגרת את הנחות היסוד שלו ,תוך יצירת
המשגות מורכבות המבוססות על טכניקות מוכרות בכתיבה.

75

p. 145
p. 344
71 p. 344
 72זיו לויתן" ,מודיעין מהעתיד"  -המלצה לשימוש בדמיון כחלק ממתודולוגיה מחקרית שתעשיר את השיח" ,המכון לחקר
המתודולוגיה של המודיעין .2020 ,וכן ראו גם
Yossef Kuperwaser, "Lessons from Israel's Intelligence reforms", Brookings Institutes, October 2007.
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10_intelligence_kuperwasser.pdf
73 Jessie Mansito, The Creative Intelligence Agency A Conversation with a CIA Creativity Instructor, Third Factor,
2019, https://bit.ly/3lC3Z3V
74 https://bit.ly/34MIqqF
75 August Cole and Jaqueline Whitt, FICINT: Envisioning Future War Through Fiction and Intelligence, War Room:
United States Army War College, May 22, 2019, https://bit.ly/2SLVDdJ
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גם בתחום זה ,יש למצות את האפשרות של המכונות לסייע בפיתוח הדימיון .חלופה אחת המופעלת מזה זמן
באקדמיה ובעולמות המודיעין כאחד היא הרצת סימולציות של מצבים שמעניינים את החוקרים .במהלך
הסימולציות יכולות להתפתח חלופות שחוקרי המודיעין אינם יכולים לחזות .ראוי לציין כי ישנם מאמצים
ליצור יכולות של דמיון במערכות בינה מלאכותית במסגרת תחום שנקרא GENERATIVE ADVESARIAL
 .NETWORKSבמערכות אלה ,מתוכנתים שני אלגוריתמים המתחרים זה בזה ,ובכך מפתחים יכולת להציג
פריט מידע בצורה אחרת .התוכנות המאפשרות להציג תמונה עתידית של אדם על בסיס תמונה עכשווית,
משתייכת לקטגוריה

זו76 .

ו .תיקון הטיות של המחקר האסטרטגי
כישלונות מודיעיניים ברמה האסטרטגית מוסברים ,בין היתר ,בהטיות של חוקרי מודיעין אסטרטגי :פוליטיות
(רצון לרצות את הדרג המדיני ,או ליצור אוטונומיה מולו) ,חברתיות (זלזול בבני קבוצה אתנית שונה ,חשיבת
יחד) או אירגוניות (רצון לרצות רמה ממונה ,תחרות בין ארגונים שונים) .בנוסף ,ספרות המחקר בנושאי מודיעין
מצביעה על שורה של הטיות פסיכולוגיות אישיות המשפיעות על החוקרים כמו סגירות מחשבתית או הורדת רף
הרגישות למידע בשם תסמונת ה"זאב ,זאב״.
לפיכך ,על פניו ,הפקעת חלק מתהליך הניתוח והעברתו לידי מכונה ,מאפשרת לנטרל הטיות אלו ולצמצם את
המרחב בו פרשנות אנושית סובייקטיבית פוגעת בהבנת המציאות .יתר על כן ,האלגוריתמים בלמידת מכונה
מיועדים לשקול רק משתנים שמשפרים את התחזית שלהן ובכך אמורים להתעלם מהטיות ,ככל שאלו פוגעות
בשיפוט .שורה של מחקרים הראו שאלגוריתמים מסוימים אכן מצמצמים את ההטיות הקיימות בשיפוט אנושי
לרעת קבוצות מיעוט בארה"ב במערכת בתי המשפט ובהחלטות על מתן משכנתאות 77.בה בעת ,אין מדובר
בפתרון קסם .בין המגבלות של השימוש בבינה מלאכותית ,ישנן מגבלות הנובעות מהטיות שמאומצות לתוך
אלגוריתמים כפי שאראה למטה (בחלקה האחרון של העבודה) .בנסיבות מסוימות בינה מלאכותית עשויה לצור
קושי עמוק יותר בכך שהיא תחזק הטיות במקום לנסות לנטרלן.

https://bit.ly/3iNpQ6V
Annie Brown ,“Biased Algorithms Learn From Biased Data: 3 Kinds Biases Found In AI Datasets,” Forbes, 7
February, 2020, https://bit.ly/3iSiNcU
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ז .פיתוח מענים למחסומים השונים למיצוי יכולות טכנולוגיות :מידע סינתטי
אתגר משמעותי במיצוי ביג דאטה הוא מיעוט מידע .מערכת  AIזקוקות לכמות גדולה של נתונים בכדי ללמוד
בצורה יעילה ולתקן את עצמן .במקביל ,המערכות הללו פחות אפקטיביות מול אתגרים חדשים שמתהווים
במהירות .מגבלה נוספת על שימוש במידע היא קושי בין-ארגוני בשימוש במאגרי מידע ,כמו חשש של בנקים
מלחלוק מידע על לקוחות למרות הרצון לפתח בינה מלאכותית שיכולה לסייע להם במשימות כמו מניעת מרמה.
פתרון אחד להיעדר המידע ,הוא אימון מערכות על מידע סינתטי .כלומר פיסות מידע שאינן נכרות מן המציאות,
אלא נוצרות לצורך אחר.
התחום של מידע סינתטי התפתח בעולם העסקי בייחוד נוכח קשיים העולים מהגבלות על שימוש במידע על
אנשים שעשוי לצור פגיעה בפרטיות .מידע סינטטי נוצר כאשר מזרימים מידע אמיתי דרך אלגוריתמים שיכולים
להוסיף דפוסים לפיסות המידע ( 78)NOISE ADDITION ALGORITHMבאופן שפיסות המידע הסינטטיות
מקיימות אותם דפוסים סטטיסטיים (או לפחות בקירוב) של המידע המקורי ,אך מבלי להעתיק אותם באופן
מדויק79 .

הרעיון לייצר מידע סינטטי לצרכים סטטיסטיים עלה לראשונה בראשית שנות התשעים ,לרבות

האפשרות לשלב במאגרים מידע אמיתי ומידע סינטטי זה לצד זה 80.התחום זוכה לעניין רב בשנים האחרונות.
כך למשל ,המכון האמריקני לתקינה ולטכנולוגיה הקדיש את האתגר השנתי שלו (תחרות נושאת פרסים כספיים)
לנושא 81ולפחות לפני המשבר הכלכלי של ימי הקורונה ,ניכר גידול מרשים במספר החברות שעוסקות בתחום.
בה בעת ,היות שעסקינן במידע שהוא מקורב (אבל אינו זהה) יש להיזהר בשימוש בו במקרים שאינם בעלי היקף
מידע משמעותי.
בהקשר של מודיעין אסטרטגי ,נדרשים עשרות אלפי פרטי מידע בכדי לבנות אלגוריתם שיחזה אירוע אסטרטגי
כמו יציאה למתקפת פתע או החלטה של מנהיג עוין ללכת למהלך מדיני של שלום .את החוסר הזה בנתונים ניתן
להשלים לא רק באמצעות תוכנות .ניתן ,למשל ,להרחיב מאד את מספר פיסות המידע לא רק על ידי שימוש
באלגוריתמים ,אלא על ידי צבירת הידיעות הפיקטיביות שנכתבו בתרגילים ,בקורסים או באימונים .נוכח
הזהירות המתחייבת משימוש בפיסות מידע שנובעות מתפיסות של חוקרים על נשואי המחקר שלהם ,אולי יש

Kato Mivule, Utilizing Noise Addition for Data Privacy, an Overview, Proceedings of the International Conference
on Information and Knowledge Engineering (IKE 2012), Pages 65-71 https://bit.ly/30ZncVk
79 Anjana Ahuja, The promise of synthetic data, Financial Times, 4 February, 2020, https://on.ft.com/33QnHDe
78

https://bit.ly/3lvPO0i

80

81https://bit.ly/34Pndwo
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מקום לאסוף מידע מסימולציות המתקיימות בחוגים אחרים כגון במרחבים ציבוריים נגישים במדינות היעד,
או במוסדות אקדמיים במדינות אחרות.
ח .על החוקרים לקיים בקרה הדוקה על דרגות האוטומציה (מנעד "שרידן")
כפי שאראה בהמשך ,גם אימוץ חלקי של בינה מלאכותית עשוי לפגע בממדים מסוימים של עבודת מחקר.
אדוארד טנר

הציע 82

מספר אסטרטגיות לניהול אפקטיבי של מערכות בינה מלאכותית שנועדו להעצמת

תהליכים .שאלה מרכזית היא עד כמה החוקר נמצא בתוך המעגל ועד כמה הוא מעניק למכונה את היכולת
לפעול באופן עצמאי (.(INSIDE THE LOOP, OUTSIDE THE LOOP
על-מנת למקם את נקודת האיזון בין פעולה אנושית לבין פעולה של בינה מלאכותית ניתן להשתמש ב"מנעד
שרידן" 83.המנעד מאפשר למדוד את עוצמת הפעולה של בינה מלאכותית מול בינה אנושית בסולם של  1עד :10
 1משמעו פעולה אנושית ללא כל סיוע מחשב ו 10-משמעו פעולה שהיא כולה של מערכת בינה מלאכותית .בטבלה
למטה ,הדגמה של מנעד שרידן במערכת בינה מלאכותית לטיפול בידיעות נכנסות .דוגמה אפשרית אחרת ,שאינה
מופיעה אצל טנר 84,היא טבלת שליטה על רמת אוטומציה במערכת בינה מלאכותית לטיפול בידיעות נכנסות -
הטבלה מיישמת את הרעיון של מנעד שרידן לטיפול בידיעות נכנסות.
פעולות אפשריות לצורך הדגמה בטבלה זו הן :בחירת ידיעה לקריאה ,מחיקת ידיעה ,בחירת ידיעה לתיוק,
בחירת ידיעה לצורך סיכום ממחושב שלה (בהינתן יכולת טכנולוגית לבצע זאת) ,העברת הידיעה לגורם מחקרי
אחר ,העברת הידיעה לדרג בכיר בארגון ,העברת הידיעה לגורם מחוץ לארגון (בהנחה שהדבר אפשרי) ,בקשה
לידיעות נוספות בתחום או שילוב שלהן .יש להניח כי במציאות יש חלופות נוספות וכן תתי חלופות בחלופות
המוצעות.
דרגת אוטומציה

תיאור רמת הפעולה האוטומטית

1

המחשב אינו מסייע בכלל.

2

המחשב מציע את כלל הידיעות וכלל הפעולות האפשריות

3

המחשב מצמצם את מספר הידיעות (למשל ,לפי מילות חיפוש)

4

המחשב בוחר ידיעה בודדת

Edward Tenner, The Efficiency Paradox: What Big Dana Can’t Do, (New York: Knopf, 2018), p. 209-217
https://bit.ly/3dhKv1L
 84שאר ההמלצות בתת סעיף זה מבוססות על העבודה של טנר.
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5

המחשב מציע דרך פעולה (מן החלופות המוצגות לעיל) אך
באישור של בן אדם

6

המחשב מציע דרך פעולה לחוקר ,בתוך חלון זמן .אם החוקר לא
מחליט ,מבוצעת החלטת המחשב

7

המחשב מבצע את דרך הפעולה המוצעת ומעדכן את החוקר

8

המחשב מבצע את דרך הפעולה המוצעת ומעדכן את החוקר רק
אם האחרון מבקש לדעת

9

המחשב מבצע את דרך הפעולה המוצעת ומחליט האם לעדכן
את החוקר

10

המחשב מבצע את הפעולה ומתעלם לחלוטין מן החוקר

שמירה על מרחבים של מפגש ושל מגע אנושי ,כמו דיונים .הגם שהתנהלות על פלטפורמות אלקטרוניות עשויה
להיתפס כיותר יעילה ,למפגשים פנים אל פנים יש יתרונות שלפי שעה בינה מלאכותית אינה יכולה להעניק כגון
הבנה טובה יותר של מנעד של משמעויות וחידוד מסרים כדי להימנע מטעויות .גם הצגה גרפית של פרויקטים
גדולים ,וחידוד הממד המרחבי שלהם ,עוברת לפי שעה באופן טוב יותר במרחב וחלל פיסי מאשר מחשב.
שמירה על "בזבוז יצירתי" .ההבטחה של בינה מלאכותית היא פעולה מדויקת ויעילה יותר .אבל פעולה זו
נשענת על דפוסי עבר ועשויה להצמית חשיבה יצירתית .טנר סבור שנכון לקבל בזבוז מסוים של משאבים בכדי
לא להיקלע להישענות אך ורק על דפוסי העבר כמפתח להבנת העתיד.
שמירה על "מקריות אנלוגית" :אלגוריתמים של בינה מלאכותית נוטים לחזק התבססות על מקורות או
דפוסים מסוימים החוזרים על עצמם .בכך הם עשויים לצמצם את האפשרות כי החוקר ייחשף למקורות אחרים
שעשויים לשנות את עמדתו.
קושי רצוי :שורה של מחקרים מצביעים על יתרונות מסוימים בחוסר יעילות וקשיים באספקת מוצרים
ושירותים לרבות מידע דיגיטלי .למשל :סיכום בכתב יד (בניגוד לכתיבה על מקלדת) הביא להבנה יותר טובה
של החומר המסוכם ואתרי חיפוש אטיים יותר הביאו את המחפשים לחשוב יותר לעומק על הנושאים אותם הם
מחפשים .בנסיבות אלה ,יש לשמור על מרכיבי קושי מסוימים לחוקרים בני אנוש אפילו אם יש חלופה טכנולוגית
שנתפסת כיעילה.

39

ט .ביג דאטה לשיפור תהליכי העבודה:
ריבוי הסנסורים ויכולות העיבוד הגבוהות מעניקים לארגוני מחקר יכולת לנטר בצורה הדוקה יותר את תהליכי
העבודה של חוקריהם ואת איכות התוצר שהם מפיקים .הרעיון עשוי לעורר אי נוחות ולהיתפס כמוגזם ,אך
מעסיקים רבים במגזר העיסקי ,לפחות בארה"ב ,כבר מיישמים אותו ומנהלים מעקב אחרי היבטים שונים של
הפעילות של עובדיהם .הוול-סטריט ג'ורנל סיכם את העניין בקביעה כי" :להיות עובד בתאגיד גדול בארה"ב
משמעו ,פעמים רבות ,להיות יצרן דאטה של כוח העבודה – מן האימייל שנשלח בבוקר במיטה ,דרך נקודות
הווי-פיי בהן עושים שימוש בארוחת הצהריים ועד לקשרים העסקיים הנוצרים במהלך

היום”85.

כבר עתה סנסורים יכולים לבדוק ,בהיבטי התהליך ,כמה זמן משקיע חוקר ברוב המשימות המוטלות עליו
(קריאה ,כתיבה ,פגישות וכד') ,כמה זמן מוקדש למשימות מנהליות ,עד כמה הוא משתף פעולה עם עמיתים,
כמה זמן מוקדש לתנועה (מביתו למשרד ,ובתוך המשרד) וכד' .כך גם מעניק הביג דאטה את ההתכנות
הטכנולוגית לנטר את תכני העבודה כגון :עד כמה חוקר דייק בתחזיותיו (ככל שחיזוי מוגדר כאחת המשימות
של חוקר המודיעין) ,עד כמה שונה התוצר המחקרי שלו ככל שעבר את תהליך האישורים כלפי מעלה ,מידת
הפתיחות שלו נוכח מידע חדש ,מידת ההבנה שלו את החומר הגולמי וכיו"ב .יכולות איסוף מידע זה על אודות
תפקודם של חוקרים וניתוחו יכולות להרחיב את המדדים האובייקטיביים שיש לארגון להעריך את אנשיו ואת
יעילותם.
הרחבת מדדים אובייקטיבים יכולה בתורה לסייע בניקוי הטיות
שונות בעת הערכת חוקרים .בה בעת ,איסוף מידע כה אינטנסיבי
על החוקרים מעורר כמובן קשיים .יתכן כי חלק מן החוקרים
יחושו שלא בנוח עם ניטור כה הדוק בשל החדירה המתמדת
לפרטיות שלהם ,עם אי הוודאות מה יעשה עם מידע זה בהמשך
ויחששו כי המידע חשוף לפריצה .מענה אפשרי לחששות אלה היא
שחוקרי מודיעין מוותרים מראש על חלק מן המרחב הפרטי
שלהם ,בדרך כלל ,במהלך תהליכי סיווג מודיעיני וריענונו.

Sara Krause, The New Way your Boss is Spying on You, Wall Street Journal, 19 July, 2019,
https://on.wsj.com/3iVkUwx
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מעבר לניטור המיידי של עובדים ,המידע הנאסף על עובדים יכול לסייע לארגונים לייצר תנאים אפקטיביים
יותר למחקר ולבחינת שאלות כגון :איזו הכשרה היא האפקטיבית ביותר ליצירת חוקר טוב ,מהו היקף העומס
שמעליו חוקר הופך פחות יעיל? ואפילו אלו הרגלי התנהגות אישיים (כמו אכילה ,שינה ,מעגלים חברתיים)
משפיעים על איכות עבודה מודיעינית .בה בעת ,הידיעה כי מתנהל מעקב כה צמוד על חוקרים עשויה ליצור
קשיים ברמה הארגונית .מעקב צמוד צפוי להביא לשינוי התנהגותי ברמה האישית וברמה האירגונית .למשל,
מעקב צמוד אחרי דיוק בהערכות עשוי לעודד חוקרים לעמעם את הערכותיהם ולהימנע מהצגת הערכות
שעשויות לחשוף אותם לסנקציות בהמשך ,כמו הערכה חדה מדי.
חלק מן הקושי בניטור צמוד הוא הקושי לחזות את התגובה האנושית אליו ,והוא עשוי להביא לשינוי התנהגותי
שיפגע דווקא בארגון .למשל ,ניטור צמוד עשוי לחדד עוד יותר את השליטה ההיררכית שיש בידי מי שאוסף את
החומר ,על החוקרים עליהם נאסף המידע 86.כמובן שמערכות המחקר האסטרטגי המדינתיות מקיימות מבנים
היררכיים גם עתה ,אולם איסוף מידע כה מפורט יטה עוד יותר את יחסי העוצמה האלו לטובת הצמרת
ההיררכית .נדמה כי ארגוני מחקר מודיעיניים קידשו לצד ההיררכיה ,את חשיבות עצמאותו של החוקר ויכולתו
לעמוד על דעתו מול בכירים .מערכת עם היררכיה נוקשה יותר ,מגובה במידע ,עשויה להחליש אתוס ארגוני
חשוב זה .קושי אפשרי נוסף הוא שאיסוף המידע ועיבודו יקבעו דפוסי התנהגות מסוימים של חוקרים וימנעו
חדשנות או ניסיונות לפתח דפוסי עבודה חדשים .המעבר להערכת חוקרים על בסיס אלגוריתמים מייצר תשתית
אפשרית להחלפת שיקול דעת אנושי בהחלטות של מחשבים ,עניין שכשלעצמו קשה עדיין לעיכול.

י .יעילות מול צרכני מודיעין?
ביג דאטה ובינה מלאכותית מאפשרים כבר עתה לשנות את האופן בו המחקר האסטרטגי מקיים אינטראקציה
עם צרכני המודיעין .למשל ,היכולת האלגוריתמית הנוכחית (למשל ,זו בה נעשה שימוש באתרי קניות כמו אמזון)
מאפשרת כבר עתה התאמה אישית יותר של מוצרי מודיעין דיגיטליים .התוכנה מאפשרת לחדד לצרכן מוצרים
מודיעיניים מסוימים ,על פי למידה מחיפושיו הקודמים .מחד גיסא ,יכולת זו יכולה להביא לדיוק רב יותר
בהבאת מידע ובהערכות על פי טעמו של הצרכן ותחומי העניין שלו .כך למשל ,ניתן יהיה למדוד אלו פרסומים
מקבל החלטות קרא ,כמה זמן הקדיש לכל פרסום וכד' .ההעדפות הללו מוכרות כבר עתה באופן כללי ובנוגע,

Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for Human Future at the New Frontier of Power ,
New York: Public Affairs, 2019 p. 398.
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בד"כ לעומד בראש המערכת ,כמו הפרסומים על העדפותיו של הנשיא טראמפ לגבי התדריך היומי של קהילת
המודיעין87 .

אולם ,כבר כיום יש יכולת ליצרני התוכן המודיעיני לקבל תמונה מדויקת ומכומתת של רמות העניין ושל תשומת
הלב של הצרכנים קרוב מאד לזמן אמת .חשוב להבין כי הבנת תמונה זו צפויה להשפיע על האופן בו פועלים
החוקרים האסטרטגים ,הן מבחינת הדגשים שלהם והן מבחינת המוצרים המודיעיניים שהם צפויים לספק .כך,
מחקר שהתפרסם ב ,2020-הראה שהגישה שהוענקה לעיתונאים אמריקנים וצרפתים למידע מדויק על התגובות
של קוראיהם ( ,)AUDIENCE DATAשינתה את האופן בו פעלו העיתונאים .המחקר הראה גם כי לאופני
פעולה קודמים (כמו מסורות תרבותיות ומורשת ארגונית עיתונאית) הייתה השפעה משמעותית על התגובה של
העיתונאים 88.היות שבישראל המחקר האסטרטגי מתנהל במספר סוכנויות שונות ,ניתן להעריך שגם אצלנו
התגובה לחשיפה תהיה שונה מארגון לארגון.
מאידך גיסא ,מצב עניינים זה משנה במשהו את יחסי העוצמה בין איש המודיעין ובין צרכן המודיעין ומעביר
אל הצרכן יותר משקל באשר לסוג המוצרים ולמעשה לסוג המידע אותו הוא דורש .דוגמה נוספת היא יכולות
הוויזואליזציה והצגת המידע .תחום שלם של בינה מלאכותית מאפשר הצגה יעילה ומהירה של מידע בלוח
מחוונים ("דאשבורד") המתעדכן באופן תדיר .הצגה כזו מאפשרת להבין במהירות מהי תמונת המצב ,מקלה על
תקשורת בתוך הארגון וכוללת גם אפשרות של תחזית על בסיס קווי מגמה

קיימים89.

יא .המשגת האתגרים באינטראקציה אדם-מכונה
בנסיבות בהן הטכנולוגיה תופסת מקום יותר מרכזי בתהליך המחקרי ,יש מקום להוסיף להכשרת החוקר הבנה
של מקומה של הטכנולוגיה בפעולה האנושית .כאן נדרשת לכל הפחות הכשרה בסיסית במונחי היסוד של
הסוציולוגיה והפסיכולוגיה של הטכנולוגיה ,בייחוד בתהליך יצירת הידע ,זאת בכדי לסייע לחוקרים להמשיג
את התהליכים שהם והמערכת בתוכה הם פועלים עוברים .היות שמדובר בתחום ידע מתפתח נדרש ריענון של
הנושא מעת לעת למשל דרך סדנאות מממוקדות או התייחסות מסודרת בקורסי הכשרה לנושא .העיסוק
המערכתי והאישי בנושא של השינוי שמביאה הטכנולוגיה מתרחש ממילא :מה מבטיחה לנו הטכנולוגיה? מדוע
היא מאכזבת לעתים? איך אנחנו בתור חוקרים מתמודדים עם שינוי מהיר של המערכות סביבנו? עד כמה אנו

Michelle Mark, Trump doesn't read his intelligence reports, but looks at the graphs, charts, and tables, Business
Insider, 21 May, 2020, https://bit.ly/2IdJ09c .
88 Angele Christin, Metrics at Work: Journalism and the contested meaning of Algorithms, Princeton: Princeton
87

University Press, 2020.
89 Coronavirus resource center, Johns Hopkins University, https://bit.ly/3lDmiWs
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בטוחים בשיפוט של מערכות טכנולוגיות ומדוע חוקרים שונים מחזיקים ברמות שונות של בטחון ביכולות של
מערכות טכנולוגיות .אלו הן שאלות המנסרות בחלל האוויר עשרות שנים וישנה ספרות ענפה העוסקת

בהן90 .

הכרה בסיסית של ספרות זו ,תוכל לסייע ביצירת דיונים ממוקדים ויעילים יותר.
הבינה המלאכותית כתחום מחקר אסטרטגי
המודיעין האסטרטגי צריך להוסיף את השפעות הבינה המלאכותית לתחומים שהוא חוקר .במבט ראשון ,ביג
דאטה וטכנולוגיות של בינה מלאכותית לא אמורים לשנות את שאלות היסוד של ברור המציאות המעסיקות
את החוקר האסטרטגי .גם בהינתן היקפים גדולים של מידע ובינה מלאכותית שיאפשרו תובנות חדשות,
המודיעין האסטרטגי עדיין צריך לענות על שאלות יסוד ,כגון :מה הן המגמות המרכזיות האזוריות והעולמיות?
מה הן יעדיהן של המדינות השכנות – אויבות וידידות? כיצד מתבצע תהליך קבלת ההחלטות במדינות
הרלוונטיות? מי הם השחקנים המרכזיים בתהליכי קבלת ההחלטות?
אולם ,עיון מעמיק יותר ,מחדד כי ההתפתחות בהיקפי המידע ובטכנולוגיות הבינה המלאכותית מחייבת את
הרחבת תחומי המחקר של המודיעין האסטרטגי גם להבנת המשמעויות הקונקרטיות של ביג דאטה ושל בינה
מלאכותית במרחבים האסטרטגיים .אם נקבל את הטענה כי
טכנולוגיות אלה צפויות לשנות את סדרי היסוד של חברות מודרניות,
ניתן להניח שבכך הוא ישפיע על הסוגיות הנבחנות על ידי חוקרים
אסטרטגיים .למשל ,הוצאתם של מעגלים נרחבים של מועסקים
ממעגל העבודה והחלפתם על ידי מערכות ממוחשבות יכולה להגדיל
את מעגל המובטלים ולהשפיע על יציבות פוליטית .תופעה דומה
התרחשה במהלך המהפכה התעשייתית הראשונה כשתנועת פועלים (הלודיטים) פעלה באלימות בראשית המאה
ה 19-להרס מכונות אריגה שאיימו על מקומות עבודתם .ממשלת בריטניה נאלצה להפעיל כוחות צבא
משמעותיים כדי להתמודד עם

האתגר91 .

חלק מן השחקנים המובילים במערכת הבינלאומית מקדישים מזה זמן מאמצים לפיתוח ולהפעלה של מערכות
בינה מלאכותית לצרכי בטחון לאומי בצורה מרוכזת .כך למשל ,ב ,2018-משרד ההגנה האמריקני פרסם

Thomas B. Sheridan, Individual Differences in Attributes of Trust in Automation: Measurement and Application to
System Design, https://bit.ly/3jQEgnT
 91לדיון משווה לאי יציבות חברתית בין הלודיטים לעידן המחשבים ראו:
Kirkpatrick Sale, Rebels Against the Future: The Luddites and their War on the Industrial Revolution – Lessons for the
Computer Ages, Cambridge MA: Perseus Publishing, 1995
90

43

אסטרטגיה לתחום הבינה המלאכותית 92והקים מרכז משולב לבינה מלאכותית ( ,)JAICעם תקציב שנתי (ל-
 )2021של  240מיליון דולר 93.לפי שעה ,נראה כי עיקר העיסוק במרכז הזה הוא פיתוח יכולת קבלת החלטות
חישוביות בסוגיות שוטפות (כמו ,יכולת אחזקת מערכות אמצעי לחימה) אבל יש להניח שטכנולוגיות לקבלת
החלטות יוכלו להיות מתורגמות בהמשך למערכות תומכות קבלת החלטות בנושאים לאומיים רחבים יותר.
כך למשל ,התקשורת הסינית דיווחה ביולי  2018כי משרד החוץ סיני עושה שימוש בתוכנת בינה מלאכותית
תומכת החלטה בעיצוב מהלכי מדיניות החוץ של המעצמה המזרחית .על פי הדיווח ,התוכנה משקללת דפוסי
עבר של שחקנים בינלאומיים עם מידע עדכני (כמו צילומי לוויין ואף רכילות שנאספת במסיבות קוקטיל) בכדי
להציע למקבל ההחלטות הסינית מספר דרכי פעולה בשאלות קונקרטיות מול שחקנים בינלאומיים

אחרים94.

גוף המו"פ של קהילת המודיעין האמריקני (Intelligence Advanced Research Projects activity( IARPA
התניע בעשור האחרון שורה של תכניות שאם יושלמו יוכלו לסייע למחקר ולאיסוף אסטרטגיים 95.כך לדוגמא
תכנית  96,CRETEהושקה ב 2016-תוך שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות בארה"ב ובאוסטרליה ונועדה לייצר
פלטפורמה דיגיטלית שתאפשר ריכוז מידע שנאסף ממומחים במקומות שונים בכדי לשפר גישות

מחקריות97 .

התכנית הניבה מספר מאמרים אקדמיים ,והיוותה בסיס למחקר של מומחים אוסטרליים לגבי נתיבי
התאוששות אפשריים של ארצם ממשבר הקורונה .דוגמה נוספת היא תכנית  BETTERהכוללת שורת מענקים
לאוניברסיטאות ול חברות פרטיות ,בכדי לעודדן לפתח אלגוריתמים שיהיו אפקטיביים יותר בניתוח טקסטים98 .

לבסוף ,בינה מלאכותית מצטיירת כאחד המוקדים לתחרות הבין-מעצמית המתחדדת בין ארה"ב לבין סין .כך
למשל ,התובע הכללי האמריקני נשא ביולי  2020נאום שבו הזהיר כי סין "חותרת לעלות מעל ארה"ב
בטכנולוגיות כמו בינה מלאכותית" והזכיר כי ב 2017-פרסמה בייג'ינג תכנית לאומית להובלת התחום בעולם עד
 .2030הבכיר האמריקני אמר עוד כי" :האומה שתתבלט כמובילה עולמית בבינה מלאכותית תפיק...לא רק
עוצמה כלכלית...אלא גם קשת של יישומים צבאיים 99".במאמר מאוגוסט  2020התריעו מנכ"ל גוגל לשעבר,

Department of Defense, Summary of the 2018, Department of Defense Artificial Intelligence Strategy: Harnessing
AI to advance Our Security and Prosperity, 2018, https://bit.ly/33QCk9n
93 Eeconomist Staff, AI Maneuvers, the Economist, 30 May, 2020, p. 57-58.
94 Stephen Chen, Artificial intelligence, immune to fear or favour, is helping to make China’s foreign policy, South
China Morning Post, 30 July 2018, https://bit.ly/3nFUEKd
92

IARPA, Rresearch Programs. https://bit.ly/3iQRRuf
Crowdsourcing Evidence, Argumentation, Thinking and Evaluation
97 IARPA, CRETE, https://bit.ly/33RgoLr
98 IARPA, BETTER, https://bit.ly/3iViVZ7
99 William P. Barr, Remarks on China Policy, Gerald Ford Presidential Library, Grand Rapids MI, 16 July, 2020,
https://bit.ly/33RgyT3
95
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אריק שמידט ופרופ' גרהם אליסון ,כי סין מובילה על ארה"ב בהיבטים מסוימים של בינה מלאכותית ודחקו
בארצם "להתעורר" בכדי להתמודד עם האתגר הסיני בתחום

זה100 .

בנסיבות אלה ,עצם השינוי הטכנולוגי צריך להפוך לאחד ממושאי המחקר .המהלך המחקרי צריך לכלול שני
מרכיבים :ראשית ,הבנה כללית של ההשפעה של הביג דאטה ושל הבינה המלאכותית על החוויה האנושית
בכללה 101,וגזירת יכולות אלו לתוך שאלות המעסיקות את החוקר האסטרטגי .כצעד מקדמי נדרשת הבנה של
תמונת המצב על אודות הפיתוח ,הקליטה וההפעלה של מערכות בינה מלאכותית במדינות ובקרב שחקנים לא
מדינתיים.
בין השאלות המרכזיות הרלוונטיות לחוקר אסטרטגי בעידן החדש ,ניתן למנות את אלה:
ברמה הגלובלית :כיצד תשפיע הצטיידות של שחקנים חשובים שונים (מעצמות ,ארגונים לא מדינתיים
משמעותיים) בטכנולוגיות בינה מלאכותית על יחסי העוצמה במערכת הגלובלית? כיצד תתפתח תמונת ניהול
המידע במערכת הגלובלית :רשת בודדת אחת עם דומיננטיות אמריקנית? מרחבי מידע שונים של מספר מעצמות
(בהמשך לחומת סין הדיגיטלית וההגבלות של הודו ורוסיה על מידע)? אילו מוסדות ונורמות בינלאומיות יפותחו
בכדי לנהל את מערכת המידע העולמית?
ברמה האזורית :כיצד תשפיע הצטיידות של שחקנים חשובים שונים בטכנולוגיות בינה מלאכותית על יחסי
העוצמה במערכת האזורית?
ברמת המדינה/שחקנים לא מדינתיים :מה יהיה האפקט של הטמעת יכולות אלו על יציבות משטרים; היכולת
לאסוף מידע ממגוון מקורות על אזרחי מדינה מעניקה למדינה יכולות נרחבת יותר מבעבר להטיל פיקוח חברתי
הדוק על אזרחיה .בנסיבות אלה ,על החוקר האסטרטגי להבין מה מאפשרת הטכנולוגיה ,האם המדינה הנחקרת
יכולה להפעיל טכנולוגיה זו והאם הטלת פיקוח חברתי הדוק יתרון ליציבות המשטר.
בהנחה שתופעת הביג דאטה תמלא תפקיד מרכזי בבניית תמונת העולם של מושאי המחקר של המודיעין
האסטרטגי ,הרי שעל החוקר האסטרטגי להבין את תמונת הביג דאטה של מושאי המחקר של המודיעין
האסטרטגי .בין היתר ,עליו לעסוק בניתוח היכולות והתוצרים של מערכות בינה מלאכותית תומכות החלטה.

Eric Schmidt and Gram Allison, Is China Winning the AI Race, Project Syndicate, 4 August, 2020,
https://bit.ly/3dndUYu
 101לניתוח ביקורתי על ההשפעות של מהפכת הביג דאטה ראו:
Cathy O’Neal, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threaten Democracy, )Crown,
)New-York, 2016
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כאן יידרש מאמץ איסופי מתאים ונפתחות אפשרויות של השפעה ושל עיצוב מרכיבים בתמונת המידע הנשקפת
אצל אחרים .חלק מן המאגרים יהיו בוודאי מאגרים מדינתיים מאובטחים (כמו מאגרים ביומטריים או מאגרי
ניטור של מידע לצרכי בטחון פנים כמו שיח ברשתות) אך חלק אחר יישאב מן הסתם ממאגרי מידע גלובליים,
כמו מידע כלכלי .לבסוף ,שאלה רלוונטית לחוקרים תהיה מה יהיה מקומם של כלי בינה מלאכותית בתהליכי
קבלת החלטות של גורמים רלוונטיים?

פרק רביעי :קשיים במיצוי בינה מלאכותית וביג דאטה במודיעין אסטרטגי
החלפת בני אנוש באלגוריתמים בחלק מתהליך המחקר האסטרטגי ,או אפילו שימוש מוגבל יותר בהם במסגרת
תהליך המחקר ,כוללים גם מגבלות .יתר על כן ,שימוש כזה צפוי ליצור קשיים ואתגרים חדשים .גם בנסיבות
בהן עיקר העול של תהליך המודיעין האסטרטגי יוותר בידי בני אדם ,ומערכות הבינה המלאכותית יהיו לכלי
עזר בלבד ,צפויה הטמעת המערכות להשפיע על התפקוד האנושי ,לרבות גרימת תקלות.

א .סכנת הטית האוטומציה
התאמת טכנולוגיות שיבצעו חלקים מן התהליך המחקרי ,ללא הבנה מספקת של מגבלות הטכנולוגיה ,עלולה
להביא לטעויות בתפיסת המציאות .עניין זה בולט אפילו במודיעין טקטי ,שהוא ,לפחות כעת ,כזה הממצה
בצורה אפקטיבית יותר (בהשוואה למודיעין אסטרטגי) ביג
דאטה ובינה מלאכותית .קצין בכיר באמ"ן שהתראיין בעתון
גלובס ביוני  ,2020תאר את הסכנה בהישענות על טכנולוגיה
לאיסוף מידע שנועד לתמוך בדרגים הלוחמים הטקטיים,
כשאמר":הדברים שכולם חוששים  -שאם תגיד לו היכן יש
אויב ,הוא יחשוב שבמקום האחר אין אויב .אבל בוודאי שזה
לא נכון .מול החיישנים שיש  -אני אומר מה שאני יודע .כמו
שאתה חושש שכולם התרגלו ל  -Wazeועכשיו הם לא מסוגלים
לנהוג ברמת גן לבד ,אז אותם חששות יש בצבא היבשה ויש שיח איך לגרום לאדם להבין שיש פה מערכת יחסים
חדשה בינו לבין מכונה ויש לה

מגבלות"102 .

 102אורי ברקוביץ ,הטכנולוגיה מגיעה לג'בלאות :ראיון עם מפקד היחידה הסודית שתספק מודיעין בזמן אמת לחיילים בשטח ,גלובס,
 16יוניhttps://bit.ly/3dngzBs ,2020 ,
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הקושי המדובר מוכר היטב במחקר ומכונה הטיית האוטומציה .זו מתרחשת "כשמקבל החלטה אנושי מתעלם
או אינו מחפש מידע הסותר מידע שנוצר על ידי מחשב ונתפס כנכון .היא מתחדדת במיוחד ,היות שלבני אדם יש
נטייה פסיכולוגית להעביר החלטות למחשבים ככל שניתן ,נוכח הטיה נוספת – הרצון לשימור

קוגניטיבי"103 .

התקלות האנושיות הנובעות מהטיית האוטומציה מתחלקות לשני סוגים עיקריים :הטיות של מחדל ,בהן
המערכת הממוחשבת אינה מביאה מידע חשוב לידיעתו של החוקר ,ותקלות של מעשה בהם בן האנוש טועה
משום שפעל באופן מוטעה על פי הנחיות המערכות הממוחשבות.

ב .אובדן יכולות והצורך בבקרה
חשש נוסף הוא שהשענות על מערכות בינה מלאכותית תביא עמה פגיעה ביכולות אנושיות קיימות .הדילמה הזו
מצויה עימנו מאז שבני אדם עברו מליקוט וצייד לחקלאות לפני אלפי שנים ,ואולי לפני כן :אימוץ של טכנולוגיה
המחליפה פעולה אנושית נושאת בחובה החלשות מסוימת של היכולת האנושית שהוחלפה .חקלאים בעידן
הקדום ,בוודאי היו ציידים פחות חדים מאבותיהם הציידים-לקטים ,ממש כמו שרבים מאיתנו לא זוכרים כבר
מספרי טלפון ,היות שהם שמורים בזיכרונם של הטלפונים הניידים שלנו .בין הפעולות הקוגניטיביות שנראה
שיחלשו נוכח שימוש בבינה מלאכותית נמצאות אבדן מודעות מרחבית (למשל ,מעבר מניווט רכוב המתבסס על
הבנת השטח ,לניווט המבוסס על מערכת כמו "וויז") ,נטייה לשאננות (כי "המחשב יטפל") וירידה במיומנויות
כמו למשל ,כתיבה ,איות נכון וכאמור ,שינון ואיחזור מידע .בנסיבות אלה ,נדרשת בקרה הדוקה על מידת
האוטומציה והשפעתה המדויקת ,כפי שמציע ,למשל ,מנעד שרידן המוזכר לעיל.

ג .אבדן ההבנה
שימוש בבינה מלאכותית לשם מיצוי ביג דאטה לצורך ניתוח אסטרטגי הוא בבסיסו מבוסס סטטיסטיקה.
כלומר ,צבר גדול של אירועי עבר משוקלל בכדי להבין מהי הסבירות של התנהגות עתידית .מערכות המודיעין
האסטרטגי במערב ,עשו שימוש מעת לעת במודלים סטטיסטיים בניסיון להבין את המציאות .ה"מהפכה
ההתנהגותית" במדעי החברה בשנות החמישים והשישים בארה"ב ,במסגרתה תחומים אקדמיים רבים עברו
לשימוש בסטטיסטיקה ככלי מרכזי למחקר חברתי ,מצאה את דרכה גם למערכות המודיעין והאסטרטגיה.
בהמשך אף היו ניסיונות ,בין היתר בארה"ב ובישראל ,לתת הערכה מספרית לסבירות בתחזיות אולם גישה זו
נזנחה בדרך כלל .במגזרים רבים עבר פירוש המציאות מידיהם של בני אדם ,לאלגוריתמים .בתחומים מסוימים

M. L Cummings, Automation Bias in Intelligent Time Critical Decision Support Systems, American Institute of
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כמו משחקים עם כללים ברורים כמו גו ושחמט ,אלגוריתמים הוכיחו זה מכבר את עליונותם על בני אדם .ב-
 1997ניצח המחשב "כחול עמוק" את אלוף העולם בשחמט ,גארי קספרוב 104.ב–  2016נצחה התוכנה אלפא-גו
את לי סדול ,אחד מגדולי שחקני הגו .המשחק הסיני נחשב מורכב יותר ממשחק השחמט ומחייב שילוב של
חשיבה אסטרטגית ואינטואיציה .במשך שנים ארוכות ,למעשה עד זמן קצר לפני המשחק ,העריכו מומחים רבים
כי בינה מלאכותית אינה קרובה לניצחון על בני אנוש במשחק .האירוע מהווה נקודת תפנית בעוד שני מובנים:
ראשית ,המכונה לימדה את עצמה את היכולת לשכלל את משחקה .שנית ,המתכנתים ומי שהפעילו את התוכנה
לא הבינו את האופן בו היא רואה את המשחק.
חלק מן המהלכים נראו חסרי פשר ואף מנוגדים להגיון האנושי .בה בעת ,המהלכים אכן הובילו לניצחון של
התוכנה על השחקן האנושי .במלים אחרות ,הדיוק בתחזית ובביצוע נעשה בתוך קופסה שחורה שלא הייתה
נגישה105.

הפעלת מודלים של בינה מלאכותית ,על כמויות מידע גדולות בשאלות אסטרטגיות ,עשויה אם כן

להוביל לתחזיות מחשביות מבלי שהחוקרים והצרכנים יבינו את ההיגיון המניע אותן .זוהי גישה שונה מאד מן
הגישה המסורתית של חוקרי מודיעין המקדישים מאמץ להבנת סיבה ומסובב .העדר השקיפות לגבי ההסבר
הסיבתי יקשה מאד לבצע בקרה אפקטיבית על ההערכות של אלגוריתמים לגבי אירועים עתידיים.
דייויד קרקואוור תאר את המצב ,בהתייחסו למדע ,אך דומה כי טענתו מתאימה גם למודיעין" :בעידן ה"ביג
דאטה" ,הקשר בין הבנה לבין ניבוי אינו כשהיה .המדע המודרני עשה צעדים מדהימים בניסיונותיו להסביר
תופעות פשוטות יחסית ,כמו אטומים ,אור וכוחות פיזיקליים .כעת אנו מנסים להתמודד עם עולם מורכב יותר
– תאים ורקמות ,מוחות והטיות קוגניטיביות ,שווקים ואקלים .אלגוריתמים חדשים מסייעים לנו לנבא
מאפיינים מסוימים בהתנהגותן של המערכות האלה ,שלומדות ,מתפתחות ומסתגלות ,וכלי המדידה
המתקדמים שלנו צוברים כמויות חסרות תקדים של מידע על אודותיהן .ואף שהמודלים הסטטיסטיים האלה
מניבים תוצאות נכונות במקרים רבים ,כמעט בלתי אפשרי מבחינתנו לשחזר איך הם עשו זאת ,כי הבינה
"המכשירית" שלהם (לרוב מדובר בבינה מלאכותית) אינה נגישה לתבונה האנושית .לעתים היא אפילו עוינת
אותה .לדוגמה ,מחקרים של נתונים גנריים משקללים מאות פרמטרים  -מטופל/ת ,סוג תא ,מחלה ,גן ,מיקום

IBM, Deep Blue, https://ibm.co/3nFQWQX
David Z. Morris, “Google’s Go Computer Beats Top-Ranked Human, Fortune, March 12, 2016, see:
https://bit.ly/2ImT67Z
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גן ועוד – ומזהים קשרים בין מחלות שונות לאלפי גורמים שעשויים להיות בעלי חשיבות .אבל אנו בני האדם
איננו מסוגלים לפרש בעצמנו את מערכי הנתונים "מרובי הממדים" האלה ואת הניבויים שהם

מייצרים"106 .

ד .חיזוק הטיות קיימות
המודל המדעי והשענות על כלים סטטיסטיים כבינה מלאכותית יוצרים אשליה של דיוק .אולם ,היות שהאימון
של הבינה המלאכותית נעשה על פי מידע המסופק על ידי בני אנוש ,יש חשש שההטיות המקובלות בין בני אנוש,
תבאנה לידי ביטוי גם בבינה המלאכותית .דוגמה בולטת היא תוכנות לזיהוי פנים ,שהוזנו במהלך האימונים
בייחוד בתמונות של לבנים .שורה של מחקרים הראו כי התוכנות הללו סובלות מאי דיוקים משמעותיים בזיהוי
לא-לבנים .לטעויות אלה יש משמעויות קשות .כך למשל ,בינואר  2020נעצר בדטרויט רוברט וויליאמס ,גבר
אפריקני-אמריקני ,בחשד לגניבה .המעצר נעשה על בסיס תוכנה לזיהוי פנים בה משתמשת משטרת דטרויט ,אך
התברר כי התוכנה טעתה בזיהויו והוא כלל לא היה מעורב בעניין

107

מחקר של המכון האמריקני הלאומי לסטנדרטים ולטכנולוגיה שפורסם בסוף  2019הראה כי הערכות לזיהוי
פנים סבלו מהטיות של זיהוי מוטעה ( )FALSE POSITIVEלרעת קבוצות כמו אפריקנים-אמריקנים
ואסיאתיים .קבוצות אחרות שסבלו מהטיה זו (הגם שבהיקפים מצומצמים יותר) הן ילדים ,אנשים מבוגרים
ונשים (בהשוואה לגברים) .דוגמה נוספת לקשר בין הטיות במאגרי המידע לבין הדיוק בתוכנה ,עולה מכך
שאלגוריתמים שפותחו בסין לא סבלו מן ההטיה נגד

אסיאתיים108 .

דוגמא קרובה עוד יותר ,אולי למחקר

אסטרטגי ,היא הטיות העולות מניתוח טקסט .כך למשל ,מערכת מתקדמת בשם  ,BRETשלמדה להעריך רגש
בטקסט והופעלה על ידי חברת  ,PRIMERייחסה לכל טקסט ובו המילה טראמפ רגש שלילי ,גם בטקסטים
שהפגינו (בראיה אנושית) רגשות חיוביים 109.לחוקר אסטרטגי המנתח סביבה חברתית ופוליטית לא יציבה כמו
המזרח התיכון ,הבעיה עשויה להיות חריפה במיוחד היות שהשענות על טקסטים המשקפים תמונת עבר ,עשויים
לי צור הטיה חריפה בהבנת ההווה .למשל ,נוכח שינויי משטר ,או שינוי חברתי כמו הכנסת נשים למעגלים בהן
הן לא נטלו חלק בעבר .כך או כך ,תידרש בקרה אנושית להבנת ההטיות ולמאמץ מתמיד לתיקונן .זו אינה

 106דייויד קרקאוור ,מי יחשוב על מה שאי אפשר לחשוב ,אלכסוןhttps://bit.ly/30Lkva7 ,
Kashmir Hill, Wrongfully accused by an Algorithm, New York Times, June 25, 2020, https://nyti.ms/3jR55Ix
108 Patrick Grother Mei Ngan Kayee Hanaoka, Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects,
United States Department of Commerce: National Institute of Standards and Technology , December 2019,
https://bit.ly/2GRel0R
109 Cade Metz, A.I is learning Everything from us. Our Biases, Too, New York Times, 12 November, 2020, pp. B1 and
B9
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משימה פשוטה היות שחלק ניכר ממנגנון הניתוח האלגוריתמי ,אינו שקוף וניתן ללמוד על ההטיה רק מעיון
צמוד בתוצאת הניתוח ,ולא במהלכו.

ה .הניבוי של הבינה המלאכותית יכול להשפיע על האירוע האסטרטגי
אתגר משמעותי בפני פונקציית הניבוי של מערכות בינה מלאכותית היא בעיית הכאוס "מסדר שני" .ניבוי של
אירוע יכול להשפיע על התקיימותו  .תחזית כי נוכח ים סוער יטבעו בו עשרה אנשים (בהתבסס על נתוני עבר)
יכול ה להביא לזהירות יתר בקרב המתרחצים ובכך לשנות את הסבירות כי עשרה אנשים אכן יטבעו .זו כמובן
לא רק מגבלה .שהרי אם המודיעין יספק התרעה אסטרטגית על אתגר שעומד לקרות על סמך בינה מלאכותית,
וכתוצאה מכך יינקטו צעדים והדבר שעמד לקרות לא יקרה ,ניתן לטעון כי המודיעין האסטרטגי הצליח.
ואריאנט נוסף של הבעיה הוא הפרדוכס של קמבל ( :(Cambell’s Lawברגע שקריטריון מסוים למדידה הופך
לידוע ,גדלים הסיכויים שיעשו עליו מניפולציות ולפיכך גדל גם הסיכוי שהפעולה הנמדדת תשתנה. 110

סיכום
בעשור האחרון הואצו מאד שתי התפתחויות בתחומי טכנולוגיות המידע הנוגעות ישירות להיבטים מרכזיים של
עבודת המודיעין :היקפי המידע שנוצרים ,מעובדים ומאוחסנים גדלו בצורה דרמטית וצפויים לגדול עוד יותר.
שנית ,ניכרת התקדמות משמעותית בתחום הבינה המלאכותית ,העוסק בפיתוח יכולותיהם של מחשבים לבצע
פעולות שמחייבות אינטליגנציה אנושית .שתי ההתפתחויות אומצו לתוך מרחבים שונים בעבודת המודיעין
לרבות מודיעין טקטי ומודיעין מסכל והביאו לשינוי משמעותי באיסוף ,בעיבוד ובהפצה של מידע מודיעיני.
בתחום המודיעין האסטרטגי ,ההתפתחויות האלה אמנם חיזקו את היכולת למדוד בצורה מדויקת יותר
התנהגות ,העדפות פוליטיות והלכי רוח של אוכלוסיות גדולות ,אך לא שינו באופן מהותי את האופן בו מתנהל
המחקר האסטרטגי בייחוד מבחינת יעדיו ,והאופן בו מתבצע המחקר.
עבודה זו מציעה הרהור נוסף על שאלת היכולת של טכנולוגיות אלה להשפיע על המודיעין האסטרטגי .בחלקה
הראשון היא כוללת דיון והגדרות של הטכנולוגיות ומקומן במערכי המודיעין .מחלק זה עולה ,בין היתר ,כי החל
משנות הששים היו גלים של התלהבות ולאחריה אכזבה מבינה מלאכותית .הגם שרבים מאיתנו סבורים כי
הפעם אכן מתבצעת פריצת דרך של ממש ,ראוי לזכור כי לפחות ניסיון העבר מראה כי ההתקדמות (במובנים

–Donald T. Campbell, "Assessing the impact of planned social change", Evaluation and Program Planning. 2 (1): 67
90 (1979). doi:10.1016/0149-7189(79)90048-X.
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של השקעת משאבים ,עניין מחקרי והישגים טכנולוגים) לא תעשה בהכרח בקצב אחיד וכי בהחלט תתכנה
תקופות של האטה .כך למשל ,המשבר הכלכלי הגלובלי המתפתח ,עשוי לצמצם את היקפי ההשקעה הפנויה
לנושא ,לכל הפחות באוניברסיטאות הנשענות על מימון ציבורי ושכר לימוד.
בחלקה השני ,העבודה מסבירה מדוע לפי שעה ,לא מוצו ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום המודיעין
האסטרטגי .ראשית ,ישנן מגבלות טכנולוגיות ובכללן מגבלות קוגניטיביות של בינה מלאכותית (העדר
"אינטואיציה" אנושית ,למשל) ומיעוט מידע (לצרכי אימון המחשבים) על מקרים קודמים המעניינים את חוקרי
המודיעין האסטרטגי (כמו מתקפות פתע) .זאת ,לצד התבססות על אירועי עבר בלבד וקושי לחזות אירועים שלא
היה להם תקדים .שנית ,גם ניתוחי ביג דאטה שמסייעים לחוקרי מודיעין אסטרטגי להבנת ציבורים רחבים,
אינם מסייעים בהכרח לשאלות הליבה לגבי קבלת החלטות של אליטות מדינתיות או הנהגות של ארגונים לא
מדינתיים .ישנן גם מגבלות אינהרנטיות למקצוע המודיעין האסטרטגי ,ובראשן קשיים מתמשכים לחזות
שינויים גדולים והפתעות אסטרטגיות .היות שלפי שעה בינה מלאכותית נועדה לדמות בינה אנושית ,הטיעון
כאן הוא כי היות שבינה אנושית לא הצליחה במשימה ,לא ברור מדוע בינה מלאכותית תצליח לעשות כן.
בחלקה השלישי ,העבודה מציעה מספר כיוונים אפשריים למיצוי נרחב יותר של תופעת הביג דאטה והתפתחות
הבינה המלאכותית במחקר מודיעין אסטרטגי .כל ההצעות הן בתוך המרחב של שילוב אדם-מכונה ,היות
שאיננו קרובים עדיין להחלפה מלאה של חוקרים אסטרטגים במכונות .ההצעות מאורגנות בכמה מקבצים.
קבוצת ההצעות הראשונה מתייחסת למיצוי מקיף יותר של הטכנולוגיה .הטענה המרכזית כאן היא כי יש לנסות
לפרק את התהליך שמבצע המודיעין האסטרטגי (למשל :ציו"ח ,איסוף ,עיבוד ,מחקר ,הפצה) לפרטיו הקטנים
ביותר ולראות מה ממרכיבים אלה ניתנים לביצוע על ידי מכונות או שילוב של אדם-מכונה.
בנוסף ,ויש להניח כי הדבר כבר נעשה ,יש להנגיש ככל שניתן את היכולות הטכנולוגיות לחוקר האסטרטגי או
על דרך של הכשרה או בהצמדת עוזר דאטה לחוקר .קבוצת ההצעות השנייה היא לנקוט דווקא באסטרטגיה
ההפוכה :חיזוק היכולות "האנושיות" של החוקר .הטענה המרכזית כאן היא כי בעוד מכונות יכולות להחליף
חלק מן היישומים האנושיים ,הרי שכדי למצות את המירב מהן ,צריך לחזק את היכולת האנושית של החוקרים
באותם תחומים בהן המכונות (עדיין?) חלשות כגון דמיון ,מומחיות תוכן ושאלת שאלות .קבוצה שלישית של
הצעות היא האפשרות לייעול תהליכי עבודה .עולם הביג דאטה מציע כבר עכשיו ניטור יעיל יותר של עובדים
והבנה יותר טובה של מה מעניין צרכני מודיעין .כאן מתעוררות כמובן שאלות אתיות ומעשיות (למשל :כמה אנו
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רוצים לעקוב אחרי העובדים שלנו) אך האופציה קיימת .בחלק זה יש המלצות על בקרה הדוקה של המעבר
להישענות על בינה מלאכותית.
לבסוף ,העבודה מחדדת כי יש צורך להוסיף לסוגיות שנחקרות את המשמעות על ההתפתחויות הטכנולוגיות על
יעדי המחקר .כך למשל ,ביג דאטה ובינה מלאכותית מקלים על ניטור ובקרה של אוכלוסיות גדולות ובכך יכולות
לחזק שלטון שמסוגל להפעילן .היות שיציבות שלטונית היא ממוקדי הצ"יח האסטרטגי ,יש משמעות רבה
להבנה של יכולות הבקרה של שלטון על אזרחיו .דוגמה נוספת היא הבנת הממד הטכנולוגי בתחרות הבין-
מעצמתית בין ארה"ב לבין סין ובייחוד האם התחרות הזו תביא להקמת גדרות בין מרחב מידע סיני ומרחב
מידע אמריקני.
בחלקה האחרון של העבודה היא מצביעה על חלק מן המשמעויות שיעלו מאימוץ מקיף יותר של טכנולוגיות
אלה במודיעין אסטרטגי .הטענה המרכזית בחלק זה של העבודה כי גם אימוץ מצומצם של בינה מלאכותית
יביא לשינויים בדפוסי העבודה של החוקרים האסטרטגים וכי לשינויים אלה יש עלויות ואף סכנות לרבות
"הטיית האוטומציה" – מתן עדיפות לתוצרי הבינה המלאכותית משום שהם מקלים על העומס הקוגניטיבי בו
נמצאים החוקרים .סכנה נוספת היא שהתהליך הפנימי בתוך מערכות בינה מלאכותית אינו שקוף גם אם הן
משקפות תובנות ראויות .המשמעות העמוקה של מהלך זה הוא שעשוי להיווצר פער בין ידיעה (המסקנה אליה
תגיע מערכת הבינה המלאכותית) והבנה (האופן הו היא הגיעה למסקנה זו) .זהו שינוי פרדיגמטי באופן בו
המחקר האסטרטגי מבוצע וגם הוא נושא עלויות כבדות.
מעבר למסקנות הקונקרטיות העולות בעבודה לגבי ביג דאטה ,בינה מלאכותית ומודיעין אסטרטגי ,במבט על,
ישנן כמה סוגיות משמעותיות שראוי להתייחס אליהן .ראשית ,אנו מצויים במהלכה של מהפכה טכנולוגית
שתערער מוסכמות יסוד ,בייחוד בשוק העבודה ,ככל שבמגזרים רבים יעברו יותר ויותר מרכיבים של עבודת
אנוש לידי מכונות .החזון רחוק הטווח של מהפיכה זו מתואר על ידי הוגים שונים כעליית עידן המכונות –
מערכות הבינה המלאכותית – עד כדי דומיננטיות שלהן על בני אדם בטווחים של עשרות שנים .סטיבן הוקינג
המנוח ,מן הפיסיקאים הנודעים של דורנו ,אף הזהיר ב  2014כי "בינה מלאכותית עשויה להביא לקיצה של
האנושות" 111.לפי שעה ,המסגרת המרכזית היא עדיין השילוב בין אדם ומכונה ובייחוד השאלה כיצד תוכלנה
מכונות להעצים מערכת שבמוקדה – לענייננו – איש המודיעין האסטרטגי .אנשי מודיעין מסכל וטקטי כבר
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מיישמים את המהפכה ,אך דומה כי בעולם המודיעין האסטרטגי מיצוייה מוגבל יותר ונוגע בייחוד לשאלות
של מחקר המונים.
הערה כללית שניה היא ,כי בניגוד לנימה הדטרמיניסטית העולה בגזרות נרחבות של הכתיבה בנושא ,העבר
הקרוב של התחום מלמד כי היו תקופות של האטה משמעותית – צמצום הקצאת משאבים ואבדן עניין מחקריים
– שהוליכו להאטה משמעותית בייחוד בתחום הבינה המלאכותית .ניתן בהחלט לדמיין נסיבות בהן המצעד
לעבר העתיד לא יתקדם בצורה אחידה .למשל ,המשבר הכלכלי והבריאותי העולמי (ואולי משבר אקלימי מעבר
לפינה) עשוי להביא לצמצום ההשקעה בתחום או למיקודו בגזרות מאד מסוימות .המרכזיות של חברות הענק
בתהליך אף היא עשויה להתערער ,למשל ,אם רגולטורים אמריקנים יפרקו את חברות הענק כפי שנעשה בעבר
בארה"ב למונופולים בתחומי הנפט ( )1911והטלפוניה ( )1982או אם חברות סיניות – הפועלות במשק בו יש
עלויות למדינה – תעלנה לבכורה בתחום.
מסר שלישי הוא החשיבות של הבנת ההקשר הגלובלי של עליית המכונות .לפי שעה אנו בעולם פתוח בדרך כלל,
עם הגמוניה טכנולוגית וצבאית אמריקנית .הגמוניה זו ,והפתיחות הגלובלית ,מתערערות .יתכן מאד שנידרש
לפעול בתוך כמה עשורים בעולם עם שתי ספירות טכנולוגיות מופרדות ,עם דומיננטיות טכנולוגית סינית שהיא
נגישה לנו הרבה פחות.
המסר הרביעי הוא הדו-ערכיות של שילוב הטכנולוגיות הללו בעולם המודיעין האסטרטגי .מחד גיסא ,יש
מקום להתייחס לענייני הבינה המלאכותית בצורה מקיפה יותר :להוסיף אותם לתחומי המחקר ,ולחתור למיצוי
מלא יותר של היכולות שהן מציעות לנו .מאידך גיסא ,להבין כי אימוצן יביא לשינוי בדרגי העבודה לרבות פגיעה
מסוימת ביכולות קיימות ויצירת קשיים חדשים .לפיכך ,נדרשת מודעות מלאה ובקרה הדוקה על השילוב הזה.
לפחות חלק מן ההתמודדות שהעבודה מציעה היא דווקא "החזרת עטרה ליושנה" ואף חיזוקה :הכשרת החוקר
כדי שיוכל למצות את ההעצמה שמציעה המכונה באמצעות מומחיות תוכן עמוקה יותר וחיזוק היכולות
הבסיסיות של שאלת שאלות ,הטלת ספק וקריאת דרור לדמיון האנושי .בסופו של יום ,אם כן ,יש לזכור כי
העולם הטכנולוגי המרהיב מציע לנו ידיעה מקיפה יותר של העולם ,אבל (כפי שצוטט בתחילת העבודה) ,אל לנו
לשכוח כי מטרת המאמץ כולו היא לשפר את התבונה .שומה עלינו לוודא כי היעד הראשון לא יאפיל בחשבון
אחרון ,על היעד השני.

