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גיל הורביץ74

מקובל  אך  ובישראל,  בעולם  המקצועית  בספרות  שונות  הגדרות  קיימות  'מודיעין'  למושג 
להתייחס אליו בשלוש רמות סמנטיות במקביל: א. תהליך של פיתוח ידע על יריב או על הסביבה 
לצורך קבלת החלטות; ב. מערכת התומכת את תהליך פיתוח הידע הזה; ג. התפוקה/התוצר של 
תהליך פיתוח הידע, קרי הידע עצמו. המודיעין כתהליך של יצירת ידע כולל שלבים של איסוף מידע 
הפצה,  לידע,  מחקרי-מתודולוגי  בתהליך  והפיכתו  המידע  עיבוד  ו"סנסורים",  מקורות  ממגוון 

שיווק והטמעה של הידע בין הצרכנים, אלו המופקדים על קבלת החלטות ומימוש מדיניות.

באופן טבעי, המודיעין מזוהה עם מערכות צבאיות וביטחוניות, המתמודדות מול שחקנים יריבים, 
ההחלטות  למקבלי  ידע  לספק  ונדרשות  ואי־ודאות,  הסתרה  של  במציאות  וארגונים,  מדינות 
בקומה המדינית אסטרטגית ובקומות האופרטיביות, ידע שיסייע בקביעת מדיניות ובהוצאתה 

לפועל. 

בצורות  בכלים,  שימוש  עושים  רבים  עסקיים  גופים  הביטחונית-מדינית,  למערכת  מחוץ  גם 
התארגנות ובמתודות מודיעיניות כדי להשיג ידע על הסביבה העסקית )אסטרטגי( ועל צעדים 
של מתחריהם )אופרטיבי(. בשנים האחרונות אף התפתחה תעשייה ישראלית אזרחית משגשגת 
בתחום של מודיעין עסקי אסטרטגי, אופרטיבי וטקטי, שבמקרים רבים השחקנים הפעילים בה 
אף מחזיקים בידיהם יכולות טכנולוגיות מתקדמות מהסוג שבעבר הלא רחוק היו נחלתם של גופי 

מודיעין ממלכתיים בלבד. 

לכאורה  לפחות  אשר  הציבוריות-האזרחיות,  למערכות  זר  עודנו  מודיעין  המושג  כן,  פי  על  ואף 
אינן פועלות במצב של תחרות/יריבות עסקית מול יריב, אלא ֲאמונות על פיתוח תשתיות ויכולות 
לאומיות, על ניהול המשק ודאגה למשאביו ועל אסדרה )רגולציה(. מערכות אלו אינן מתמודדות 
בשגרה מול 'יריב' מוחשי ומוגדר. אתגריהן קשורים יותר לתהליכי עומק בתחום המקצועי הישיר 
עליו.  ומקרינים  הישיר  הפעילות  לתחום  מסביב  המתקיימים  רוחב  ולתהליכי  מופקדות  הן  עליו 
הביטחונית- המודיעינית  ההתארגנות  אך  התייחסות,  כמובן  דורשים  אלו  ותהליכים  מגמות 
מדינית הקלאסית למול 'יריב בעין' אינה נראית בהכרח רלוונטית לכך, בין השאר משום שמדובר 

בתהליכים שלכאורה גלויים וחשופים לעין כול.

מאמר זה יתבסס על טענה שלפיה בהתמודדות של מקבלי ההחלטות בזירה הציבורית האזרחית 
להסתייע  ונדרשים  יכולים  הם  יריב,  או  לאויב  קשורים  אינם  כלל  שבדרך  הגם  אתגרים,  עם 

74  גיל הורביץ – ראש דסק מחקר אזרחי-לאומי במשרד המודיעין.
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במתודות שפותחו במשך שנים במודיעין הצבאי-ביטחוני. על בסיס טענה זו, אציג את התפיסה 
ואת ההתארגנות המערכתית שאותה מקדם משרד המודיעין בשנתיים האחרונות לפיתוח העיסוק 

המודיעיני-מחקרי בסוגיות אזרחיות לטובת סיוע בקבלת החלטות ברמה הלאומית.

דסק מודיעין אזרחי-לאומי - מה זה ולמה צריך כזה?
במשרד  הוקם  אזרחי-לאומי(  מודיעין  הקצר:  )בשמו  לאומיות  למטרות  אזרחי  מודיעין  דסק 
על  לענות  שנועדה  המשרד,  של  יותר  רחבה  להתארגנות  בהמשך   2018 שנת  בתחילת  המודיעין 
פערים שזוהו ברמה הלאומית, ובראשם היעדר שיח וחיבור מספיק בין משרדי הממשלה האזרחיים 
לגורמי המודיעין והביטחון, היעדר היכרות, מּודעות והתייחסות מספקת ל"תמונה הגדולה" של 
מגה־מגמות ומגמות עולמיות, וחסרונו של מנגנון לאומי מתכלל, כמו זה שקיים בכמה מדינות 
מתקדמות בעולם, לזיהוי בעוד מועד של מגמות עולמיות חדשות לטובת ״התרעה״ אסטרטגית 

וקניית זמן לעיכול, קבלת החלטות והיערכות. מתוך אלו נולד במשרד מנגנון "סריקת האופק".75

מתוך העיסוק במגמות עולמיות )שרבות מהן בעולמות האזרחיים, כגון שינויי אקלים, שינויים 
דמוגרפיים ומגמות כלכליות(, וכתוצאה מהמגע של משרד המודיעין עם משרדי ממשלה שונים, 
הובן גם הצורך במחקרים בנושאים אזרחיים על הנעשה בעולם ובאזור. על רקע זה הוקם תחום 
מנגנון  עבודת  את  כן  אם  ומשלים  תומך  אזרחי-לאומי  מחקר  דסק  הלאומי-אזרחי.  המודיעין 
סריקת האופק. כחלק מתפקידיו, הדסק מכוון ליצירת ידע שיתמוך היבטים של הביטחון הלאומי 
מזון  ביטחון  אנרגיה,  )ביטחון  ייעודיים  ממשלה  משרדי  באחריות  המצויים  הרחבים,  בהקשריו 

וכולי( וכן מחבר את התהליכים והמגמות מהעולם הרחב להקשר אזורי.

במקרים  המציאות.  שהכתיבה  והצרכים  האתגרים  סביב  והתפתח  נבנה  הדסק  הדברים,  מטבע 
הנושאים  הוצפו  מהמקרים  גדול  בחלק  אך  המשרדים,  עם  השיח  מתוך  עלו  אלו  צרכים  רבים, 
ביוזמת המשרד מתוך זיהוי תופעות מעניינות במציאות. בהקשר זה, אחת מנקודות העוצמה של 
הדסק, כפי שהובן עם הזמן, היא בחופש מחקרי שניתן לאנשי המחקר להציף נושאים "מהבית", 
קרי לאפשר הובלה של נושאים לפי תחומי עניין באופן שמייצר מגוון נושאים, לאו דווקא שגרתיים 

או כאלה שניתן היה לארגן מראש בתוכניות עבודה ממוסדות.

מודיעין לאומי-אזרחי - הגדרה
בשלב זה נכון להניח הגדרה מפורטת למושג "מודיעין על נושאים אזרחיים לטובת קידום מטרות 

לאומיות": 

מודיעין - מתייחס כאמור לתהליך פיתוח הידע בנושאים האזרחיים האמורים, החל באיסוף  •	

התפיסה וההתארגנות של 'סריקת האופק' מתוארות בהרחבה במאמר אחר בגיליון זה )ראה מאמר קודם על סריקת האופק בגיליון זה( ובמאמרו   75
לחקר  המכון  ידי  על  שפורסם  הלאומית  ברמה  החלטות  קבלת  בתהליכי  מסייע  תהליך   )Horizon Scanning( האופק  סריקת  אלון:  נועם  של 

.https://bit.ly/2SRWfPm :המתודולוגיה של המודיעין, מתוך
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המידע והנגשתו הבסיסית ביותר לצרכן; עבור ביצירת תמונה משוכללת יותר, המצליבה בין 
בפיתוח  עבור  שונות;  ודיסציפלינות  גיאוגרפיות  זירות  ומשקללת  שונות  ותופעות  מגמות 
תובנות, משמעויות ובמקרים מסוימים גם המלצות לכיווני פעולה, וכלה בשיווק והטמעה של 

התובנות והרעיונות.

מה  כל  הוא  הדסק  של  העיסוק  תחום  כי  לומר  ניתן  השלילה  דרך  על   - אזרחיים  נושאים  •	
שאיננו מזוהה ישירות עם העולם הביטחוני-מדיני. כלומר, הוא אינו עוסק בתחומי האחריות 
המודיעינית של גופי המודיעין של צה"ל, מוסד, שב"כ ומשרד החוץ, גם אם לעיתים יש מרחבי 
נושאים אלו כמרכיבים את תחומי העיסוק של  להגדיר  ניתן  דרך החיוב  על  ביניהם.  חפיפה 
יודגש, עם זאת, כי הדיכוטומיה בין הביטחוני-מדיני לבין האזרחי,  המשק האזרחי במדינה. 
מלאכותית במקרים רבים לאור ריבוי האזורים המשיקים זה לזה וכרוכים זה בזה. בסופו של 
דבר, העיסוק של הדסק בנושאים אזרחיים נועד אף הוא לשרת את הביטחון הלאומי, שחלק 

ממרכיביו מתקיימים במרחב האזרחי.

את הנושאים האזרחיים ניתן לקבץ סביב שלוש כותרות מרכזיות: "ביטחון סביבתי" - ניהול  •	
משק המים הלאומי, ביטחון מזון וחקלאות, בריאות הציבור, אקלים וסביבה; "ביטחון המשק 
והתשתיות  הטבע  משאבי  אנרגיה,  משק  שלה,  האספקה  ושרשרת  התעשייה   - הכלכלי" 
החיוניות, נתיבי סחר, השקעות זרות במדינה, איומים והזדמנויות לצמיחת המשק; וסוגיות 
שעניינן "חוסן לאומי-חברתי" - שינויים דמוגרפיים והיבטים של עבודה, רווחה, חינוך ועוד, 
וכן ניטור מהלכי השפעה חיצוניים "רכים" להתערבות במערכת הפוליטית או בשיח החברתי 

במדינה.

תחומי העיסוק האזרחיים של הדסק
הבחנה  היא  בתרשים,  שמתוארת  כפי  אזרחיים,  עשייה  תחומי  של  שונים  סוגים  בין  ההבחנה 
מלאכותית, שכן קשרי הגומלין בין הסוגיות הם רבים ומורכבים עד כדי בלתי ניתנים להפרדה. 
משבר הקורונה בעולם מספק מטבע הדברים את ההמחשה הבולטת ביותר לאמירה הזו - משבר 
פנדמי בבסיסו שהשלכותיו מקרינות על כל ההיבטים האזרחיים של המשק, בדגש על ערעור על 
החוסן הכלכלי-חברתי של מדינות רבות, אתגרים ממשיים ופוטנציאליים לשרשראות האספקה 
שוק  על  שונות  והקרנות  נוספות  חיוניות  לתעשיות  גלם  וחומרי  רפואי  וציוד  תרופות  מזון,  של 
האנרגיה. כל הסוגיות הללו משפיעות בתורן על כל הסביבה האסטרטגית ומהוות באופן מצרפי 

נדבך מרכזי בביטחון הלאומי של המדינות השונות.

החלטות  ובקבלת  בתכנון  תמיכה  כאמור,  היא,  הידע  פיתוח  תהליך  של  המטרה  שפונקציית  אף 
עבור המשק האזרחי בישראל לתחומיו השונים, תהליך המחקר המודיעיני המוגדר בדסק מוכוון 
לעיסוק  מוכוון  ביטחוני-מדיני  שמודיעין  כשם  בדיוק  לישראל,  מחוץ  הנעשה  אל  להתבוננות 
ב"אחר". מושא המודיעין הלאומי-אזרחי הוא קודם כול המציאות עצמה )המגמות והתופעות( 
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שחקנים  של  קיימת,  אם  וההתארגנות, 
של  פניה  את  לקדם  ובאזור  בעולם  שונים 
ולהשפיע  אותה  לעצב  או  מציאות  אותה 

עליה.

להתחבר  חייב  הצבאי  שהמודיעין  כשם 
לייצר  לדעת  כדי  "כוחותינו"  את  ולהכיר 
מודיעין רלוונטי, כך המודיעין האזרחי אינו 
יכול לעסוק בנושאים המורכבים הללו ללא 
בישראל  לנעשה  ה"כחול-לבן",  לצד  חיבור 
מה  להבין  כדי  ראשית,  הללו.  בהקשרים 
מעסיק את המתכנן האסטרטגי ואת קובעי 
המדיניות, קרי השאלות והאתגרים שבהם 
ושנית,  רלוונטית;  תרומה  לו  להיות  תוכל 
שמתקיימים  לתהליכים  להתממשק  כדי 
למציאות  עמוק  חיבור  מתוך  ולפעול 
ההחלטות,  קבלת  גופי  פועלים  שבתוכה 
התכנון והביצוע בישראל בתחומים השונים 
את  מענה.  לתת  מבקש  הוא  שעליהם 
האזרחי  המודיעין  מבקש  הזה  הממשק 

במשרדי  העבודה  גורמי  עם  חשיבה  בשולחנות  מלאה  ושותפות  שוטף  שיח  באמצעות  לייצר 
הממשלה ובגופיה השונים.

מושג עמום, שניתן לצקת לתוכו תכנים שונים. יעדים לאומיים הם במקרים   - מטרות לאומיות 
ומדיניות כלכלית-חברתית-מדינית שמנהיגה הממשלה הנבחרת  בין תפיסת עולם  רבים שילוב 
לבין תהליכי תכנון וביצוע המקודמים מלמטה למעלה, על ידי המנגנון הממשלתי, קרי הפקידות 
הבכירה, מתוך תפיסת האחריות של אנשי המקצוע על תחומם. מטרות לאומיות יכולות במקרים 
מסוימים להיות מזוהות ולהידחף דווקא על ידי שחקנים הפועלים מחוץ למערכת הממשלתית, 
בעיקר בסוגיות מורכבות שהעיסוק בהן חוצה אחריות של משרדים וגופים ובהיעדר דירקטיבה 

ממשלתית. 

אך  בכיר,  מקצועי  או  פוליטי  דרג  ידי  על  מוגדרת  להיות  יכולה  לאומית  מטרה  אחרות,  במילים 
לקדם   - איום  מתוך  או  הזדמנות  מתוך   - צורך  המזהות  מהשטח,  יוזמות  של  תולדה  להיות  גם 
והמנגנון הממשלתי  יעדים שנראים חיוניים לעתידו של המשק הישראלי. הממשלה כגוף מנחה 
לעסוק  צורך  להחמיץ  בהחלט  עשויים  ובירוקרטיים,  גדולים  ורגולציה  ביצוע  גופי  של  כאסופה 
בהקשר  האזרחי  המודיעין  של  תפקידו  כן  ועל  אחריות,  ִגזרות  החוצה  מורכבת  לאומית  בסוגיה 
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וזיהוי  בסביבה  הנעשה  על  התבוננות  דרך  המוחמצות,  המטרות  את  ולהאיר  לנסות  גם  הוא  זה 
הצורך. לעיתים, המודיעין האזרחי-לאומי יוביל פיתוח ידע בסוגיה שזיהה כחשובה ואיננה נמצאת 

בעיסוק הממשלתי ויקדם אותה מול גורמים ממשלתיים.

חוצה  המורכב  הנושא  את  לדוגמה  ניקח 
לדאוג  המדינה  אחריות  של  הדיסציפלינות 
בסוגיה  מדובר  הלאומית.  ברמה  מזון  לביטחון 
של  היבטים  הכוללת  משתנים  ורבת  מורכבת 
ניהול משק  מדיניות הממשלה מול החקלאות, 
ושרשרת  ויצוא(  )יבוא  סחר  מדיניות  המים, 
אספקה של מיני מזונות, תעשיית המזון, אוצר, 
היבטים של ביטוח, מו"פ חקלאי, ניהול מלאים, 
מדיניות  רווחה,  מדיניות  טכנולוגית,  חדשנות 
ועוד. כל אחד מהנושאים הללו  ניהול קרקעות 
כשהוא  מקצועי  באופן  בנפרד  בשגרה  מטופל 

לעצמו, אך אין בכך כדי להבטיח את קיומו של תהליך מתכלל המצליח לראות את תמונת ביטחון 
המזון ברמה הלאומית. פונקציה של מודיעין אזרחי-לאומי הסורקת את הנעשה בעולם גם בתחום 
לו  לתרום  וכמובן  בנושא  לאומי  שיח  בתוצריו  להניע  מקווה  שלו,  המשימה  הגדרת  מעצם  הזה, 

מהידע הנצבר על התנהגויות של מדינות אחרות בעולם ובסביבה המידית של ישראל. 

למותר לציין שהדסק המחקרי, כמו גורם מודיעיני ביטחוני, הוא גוף מסייע ותומך החלטות, ואיננו 
אמור להחליף את גופי התכנון הלאומיים. אף על פי כן, ככל שגוף זה ייבנה נכון למשימותיו, נכון 
לו שיהיה שותף רצוי בשולחנות ממשלתיים שסביבם מתקיים דיון בסוגיות לאומיות שאותן הוא 

מכסה.

התפוקות
שלושה נושאי ליבה מחקריים הוגדרו לדסק מודיעין אזרחי-לאומי כתפוקות נדרשות בשנתיים 

הראשונות לקיומו:

מודיעין לתמיכה בהחלטות תכנוניות אסטרטגיות בנושאים אזרחיים הרלוונטיים לחוסן   .1
ליעד לתאר  זה, דסק המודיעין שם לעצמו  כובע  תחת  ולשגשוג המשק הישראלי.  הלאומי 
את ההתארגנות האנושית-חברתית בעולם סביב נושאים העומדים בליבת אתגרי הביטחון 
אותו  למצות  שניתן  ערך  בעל  ידע  לייצר  במטרה  צבאי-מדיני,  ממד  בעלות  שאינן  הלאומי, 

ללמידה מהצלחות )כללי "עשה"( או כישלונות )כללי "אל תעשה"(.
ראשון  אתגר  האזרחי-לאומי  המודיעין  לדסק  האחרונים  בחודשים  זימן  הקורונה  משבר   
במעלה - להבין את ההתארגנות בעולם סביב סוגיות אזרחיות מרכזיות המרכיבות כל אחת 

מודיעין לאומי-אזרחי:
תהליך המחקר מוכוון 

למגמות ותופעות מחוץ 
למדינת ישראל. נידרש 

חיבור לנעשה בתחומים 
אלה בישראל.

תפקידו להאיר את 
הנקודות המוחמצות 

דרך התבוננות בסביבה 
האזורית
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בנפרד, ובוודאי שבאופן מצרפי, את החוסן הלאומי של מדינות העולם, כמו גם את חוסנה 
של המערכת העולמית כמערכת כלים שלובים. מאז פרוץ המשבר, דסק המודיעין האזרחי-
לאומי מתאר בתוצריו באופן עקבי התארגנויות של מדינות להכלת הנגיף, אופני התמודדות 
"אסטרטגיות  והמוניטרית,  הפיסקלית  ברמה  הכלכליים  האתגרים  עם  מדינות  של  שונים 
יציאה" של מדינות ממצבי סגר למציאות של "חיים בצד הנגיף", סטטוס התחרות העולמית 
של  האספקה  שרשרת  על  השפעות  מזון,  אספקת  שרשראות  על  השפעות  חיסון,  להשגת 
והקרנות על תחום  לייצור תרופות, הקרנות על תחום התובלה בעולם  גלם  וחומרי  תרופות 

האנרגיה וסוגיות סביבה.

מדינות  היערכות  של  לשאלות  להתייחס  נועדו  זו  תפוקה  התומכים  תוצרים  שגרה,  בימי 
לתרחישי מחסור במים ומזון, שינויי אקלים, פגיעה בשרשראות אספקה לתעשיות קריטיות 
בממדים  זרה  מעורבות  עם  התמודדות  והחשמל,  אנרגיה  משקי  אבטחת  שלהן,  למשקים 
התכנון  שולחנות  עבור  ורעיונות  ידע  לייצר  היא  ההתארגנות  בתיאור  המטרה  וכולי.  שונים 

הממשלתיים בסוגיות אלו.

כיצד אירועים, מגמות ותופעות עולמיות מקרינים על המרחב הגיאו־-פוליטי הסובב את   .2
אזרחי-לאומי  מחקר  דסק  זה,  בהיבט  אפריקה?  יבשת  ומזרח  התיכון  המזרח  קרי  ישראל, 
משמש כשלוחה מקומית של תהליך "סריקת האופק" ומצופה ממנו להצביע על האופן שבו 

מתורגמות המגמות המבצבצות בתחומים שונים על התנהגויות במרחב המידי של ישראל. 
מחקר  דסק  ארה"ב,  לבין  סין  בין  העליונות  על  התחרות  ממדי  תיאור  למול  לדוגמה,  כך, 
אזרחי-לאומי ידע בשנתיים האחרונות לספר על התפתחויות במערכות היחסים בין סין לבין 
מדינות המפרץ הערביות; במקביל, למול תיאור התחרות בין סין להודו על שליטה בנתיבי 
סחר, הציב דסק מחקר אזרחי-לאומי תוצר שהצביע על הפיכתה של איראן לצומת הצטלבות 
של דרכי סחר יבשתיות של סין ושל הודו; להמחיש את התחרות הזו באמצעות פרויקט נמל 
דוקם שנבנה בעומאן הזו ולתאר הקרנת המתחים הללו על יחסי הודו עם מדינות המפרץ. 
מדיניות- לשאלות  ומשיקים  הגיאו־אסטרטגי  מהעולם  לקוחים  כאן  שתוארו  התוצרים  כל 

ביטחוניות הרלוונטיות גם למערכות אותן משרת המודיעין ה"קלאסי". 
בכיוון ההפוך, זיהוי של תופעה המתחוללת במזרח התיכון עשוי לפתוח פתח לזיהוי או להבנה 
כלכליות-תשתיתיות  תוכניות  אחר  מעקב  כך,  יותר.  רחבה  עולמית  מגמה  של  יותר  טובה 
ולפיתוח  ונמלי סחר  נתיבים  של מדינות המפרץ לפיתוח משקי האנרגיה שלהן, לבנייה של 
העולמי  ההתפתחות  כיוון  את  מבינות  הן  שבו  האופן  על  אור  לשפוך  עשוי  מזון,  מקורות 

בהקשרי אנרגיה, סחר וזמינות מזון בהתאמה.

)Bottom-Up(. דסק  ישראל באזור  הזדמנויות להשתלבות אזרחית של  על  והצבעה  זיהוי   .3
באזור  ישראל  של  להשתלבות  למערכה  כקמ"ן  עצמו  את  מציע  האזרחי-לאומי  המודיעין 
כמערכה  עליה  הוכרז  לא  עדיין  זה  שבשלב  במערכה  מדובר  אזרחיים.  פעולה  שיתופי  דרך 
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לאומית, ולפיכך המודיעין מציע את שירותיו בהיעדר מחולל )אופרטור( למערכה,76 במטרה 
להצביע בתוצריו על צרכים אזרחיים של מדינות באזור שעשויות לגרות את מנגנוני הממשלה 
למנף הזדמנויות לשיתופי פעולה אזוריים אזרחיים מתחת לסף ה"נורמליזציה". הזדמנויות 
לשיתופי פעולה כאלה יכולות לנבוע בתחום המים, הסביבה, החקלאות וההשקיה, הרפואה, 
הסחר וכולי. המודיעין בהקשר זה, ובוודאי בהיעדר מוביל מערכה, נוטל לעצמו את החירות 

להציע רעיונות, בתקווה ללכוד את תשומת ליבם והתלהבותם של מקבלי ההחלטות. 

בכל שלושת נושאי הליבה שצוינו לעיל, התפוקה של הדסק מכוונת הן למתן "התרעה" מפני 
אתגרים אזרחיים המתפתחים במקומות אחרים בעולם או באזור ועשויים להקרין על ישראל 

הן לזיהוי הזדמנויות חדשות, למשל לשיתופי פעולה אזוריים.

מיהו הצרכן ומהי מערכת היחסים עימו?
השפעתו של המודיעין האסטרטגי על תהליכי קבלת החלטות וגיבוש מדיניות ארוכת טווח היא 
נושא שיש לגביו דעות ומחלוקות. בהיותו ממוקד בשאלות גדולות וסבוכות עם מרחבי פרשנות 
 Nice to haveכ־ הפוטנציאליים  צרכניו  ידי  על  פעם  לא  נתפס  הזה  מהסוג  המודיעין  גדולים, 

ולעיתים אף פחות מכך. 

הדברים עוד פחות ברורים כאשר מדובר בגוף שאינו מומחה הידע, המבקש לספק מודיעין לגופים 
הדברים  ובוודאי  עיסוקיהם,  תחום  את  לקדם  ובאחריות  ובסמכות  המקצועי  בידע  האוחזים 

סבוכים כאשר הגורם המזוהה כצרכן לא ביקש מיוזמתו את פיתוח הידע הזה.

של  המרכזי  האתגר  כיום  נמצא  כאן 
האזרחי-לאומי.  המודיעין  דסק 
ותובנות  ידע  בהבאת  להצטיין  עליו 
אל  הרחב  מהעולם  רלוונטיים 
ההחלטות  וקבלת  התכנון  שולחנות 
המקצוע  אנשי  בידי  שמונהגים 
ידע  גופי  של  בתמיכה  ומלווים 
ויועצים  אקדמיה  כולל  מקצועיים, 

מומחי תוכן. 

האזרחי,  המודיעין  דסק  של  יתרונו 
באחיזה  איננו  זה,  במאמר  כהגדרתו 
הוא  אותו  תחום  בכל  המקצועית 
ביכולתו  הוא  יתרונו  להפך,  מלווה. 

76  ראה המאמר על השתלבות כלכלית של ישראל באזור, בהמשך גיליון זה.
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להיכנס מהר ורחב לכל תחום אזרחי שיידרש אליו, ללמוד אותו דווקא בהקשרים שאנשי המקצוע 
מהפרקטיקה  נוספות  מתודולוגיות  עליו  להפעיל  חשיבות,  להם  לייחס  או  להכיר  שלא  עשויים 

המודיעינית )לדוגמה, תרחישים( ולספק לצרכן פרספקטיבה רחבה, מזווית שונה לדיון. 

האזרחי- המודיעין  דסק  של  התפוקה  הביטחונית,  מהאסכולה  מודיעיני  לגופי  גם  שנכון  כמו 
לאומי איננה נמדדת רק בתוצרים הכתובים, אלא גם בתרומתו סביב שולחנות הדיונים ובתהליכי 
המחשב בפורומים שונים של המנגנון הממשלתי. האתגר הגדול הוא במציאת הצרכן הרלוונטי, 
שכנועו בנחיצות ההתבוננות על התמונה הגדולה, וניהול תהליך של התכווננות מולו ולמידה של 

צרכיו, כך שהידע המיוצר יוכל אכן לשרת אותו.

של  זיהוי  מתוך  שנולדה  יוזמה  הוא  המודיעין  משרד  של  אזרחי-לאומי  מודיעין  דסק  לסיכום, 
פער ברמה הלאומית - היעדרו של גוף פיתוח ידע ממשלתי בעל יכולת להחזיק בתמונה הגדולה 
והרחבה של הנעשה בעולם ובאזור ולתרגם אותה לתובנות רלוונטיות עבור תהליכי תכנון וקידום 
עבור  קמ"נייה  שירותי  להציע  שמבקש  בגוף  מדובר  אחרות,  במילים  מרכזיות.  לאומיות  מטרות 
ידע  נוספת של  כזו שאינה מחליפה את מומחי התוכן, אלא מוסיפה שכבה  המנגנון הממשלתי, 

תומך החלטה ותובנות אסטרטגיות. 


