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 מבוא

מודיעינית הפועל במרכז לחקר המתודולוגיה ה במכוןנכתב המתודולוגי זרקורים הקובץ 

בשיח  ציג סוגיות מתודולוגיות שונותלהמטרתו של קובץ זה היא  דיעין.למורשת המו

 המוצגותהתובנות  המודיעיני בעולם שרלוונטיות לקהילת המודיעין הישראלית.

החברתית אשר מטרתה השיח בקהילה שאנו מנהלים הפועלת ברשת מתבססות גם על 

 לפתח ידע בנושאים אלה.

הפכה למ, הקורא 2011משנת ויליאם להנמן  להזרקור הראשון מתבסס על ספרו ש

ארצות הברית האיומים עימם מתמודדת שתנות נוכח ה בקהילת המודיעין האמריקאית

איומים מאויב מרכזי לעיסוק במגוון רחב של סוגיות ) – המועצות-מאז התפרקות ברית

מדגיש הוא הצורך שלהנמן מרכזי  ןעיקרו .זירתיות(-מדינתיים ותופעות על-מדינתיים, תת

ודד עם האיומים ן לסביבה האזרחית בכדי להתמיהמודיע ליצור מרחב משותף בין קהילת

 גורמים לא ממשלתיים. ביכולות שמתפתחות בעולם העסקי ובקרהחדשים ולנצל 

מתמודדות עם אשר ובכללן קהילת המודיעין הישראלית, קהילות מודיעין אחרות בעולם, 

יצוין, עם זאת,  .את מסקנות המחקר רלוונטיות גם עבורןעשויות למצוא  ,אתגרים דומים

לצד מענה לאתגרים מסורתיים  בחלק מתחומי העיסוק המודיעיני, להנמן מציע מהפכהכי 

בנוגע ליכולתה של המערכת "גם  תבאמצעות הפרדיגמה המסורתית, באופן המעלה שאלו

אין בספר התייחסות לבעיות נוספות שמשפיעות על להשתנות וגם לא להשתנות". בנוסף, 

השפעת ההיערכות המודיעינית, כמו למשל  תפיסות העולם העומדות בבסיס תפיסת

 .הסייבר

שיטות המחקר המובנות  עוסק בחשיבות הבדיקה השיטתית של תרומתן של הזרקור השני

מתודולוגיות המעודדות חשיבה מובנית ומסייעות בארגון הידע הקיים אודות סוגיה )

בסיס מחקר שנערך במכון -זאת, עללתוצרי קהילת המודיעין האמריקנית.  (מודיעינית

RAND, 2013-2014מהשנים  מסמכים של גופים שונים בקהילת המודיעין 60-שבחן כ .

מחקר מובנות במודיעין האמריקני ובוחן את המחקר מצביע על השימוש המוגבל בשיטות 

ודד שימוש בשיטות אלה הן בתוצרים מע . המחקרהיתרונות והחסרונות של שיטות אלה

גם בתוצרים המשרתים דרגי  –המשרתים תהליכי קבלת החלטות, ולא פחות חשוב מכך 

 עבודה.

חשיפות האחרונות בחקירת בטים המתודולוגיים העולים מהיהבעוסק  שלישיהזרקור ה

 אנשי מטה המעורבות הרוסית בבחירות בארה"ב, בדגש על חקירת שיתוף הפעולה בין 

כלות רחבה יותר, חשיפות אלה מלמדות תסהב לבין גורמים רוסיים.הבחירות של טראמפ 

עבור  כמקור למידע ולפרשנותעשויה לשמש ה –תפקידה של התקשורת בעידן הנוכחי על 

החשיפה הגבוהה יותר של ארגוני המודיעין ההשלכות של קהילת המודיעין; ועל 

משפיעה גם ה ולתקשורת כשמדובר בחקירות הנוגעות לתחום הפוליטי לביקורת ציבורית

 מידת האמון של הקברניט במערכת המודיעין.על 
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מדעי  כמו: באפשרות של המודיעין ללמוד מדיסציפלינות אחרותהזרקור הבא עוסק 

כדי לשפר את העשייה המודיעינית, ומציג גם מספר תגובות  החברה, היסטוריה ורפואה

 שנשלחו אלינו המתמודדות עם הטענות שמעלה המאמר.

-2020ים: לשנבאופן שבו המודיעין האמריקני רואה את עתידו  עוסקהזרקור האחרון 

 TRADOC (Training-בהתבסס על מסמך שפרסם ה, בפניו הניצבים האתגרים לאור 2040

and Doctrine Command) שימש כמפקד מרכז באותה העת  –, עליו חתום הגנרל מקמאסטר

יועץ לביטחון לאומי. המסמך מתייחס לאתגרים וכיום כ שילוב היכולות של הצבא

המרכזיים שהסביבה האופרטיבית מציבה לכוחות הצבא ולמודיעין, לעקרונות המשמשים 

 וליכולות שיש להתאים או לפתח.במענה לאתגרים אלה 

ות אנחנו מזמינים אתכם לקרוא את הזרקורים, ולשתף אותנו במחשבות ותהיות שעול

עוניינים ללמוד על הדיון המתנהל סביבם תחומים שאתם מבעקבותיהם, ואף להציע 

זוהי גם הזדמנות עבורנו לציין כי  בספרות המודיעין המקצועית המתפרסמת בעולם.

"מודיעין הלכה ומעשה" שיעסוק בתופעת  –הגיליון השלישי של כתב העת בקרוב יופץ 

 דאטא.-הביג

          methodology.insight@gmail.comהמייל:ניתן לשלוח התייחסויות לכתובת 
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 1הצורך במהפכה בעניינים מודיעיניים לפי ויליאם להנמן

פורסם ספר של חוקר המודיעין ויליאם להנמן  2011בשנת 

העוסק בקהילת המודיעין האמריקאית ובדרך לשמור על 

הרלוונטיות והאפקטיביות שלה נוכח השינוי באופי 

האיומים עימם מתמודדת ארצות הברית. המחקר סוקר 

את התפקידים של קהילת המודיעין ואת השינוי שחל בהם 

. 9/11תר שאת לאחר פיגועי לאחר המלחמה הקרה ובי

להנמן גורס כי נדרשת מהפכה בקהילת המודיעין 

האמריקאית, וניתן להניח שמהפכה כזו נדרשת גם 

בקהילות מודיעין אחרות בעולם, אשר מתמודדות עם 

הגם שלא התקבל  -אתגרים דומים. המחקר המעמיק שלו  

יכול  –עדיין בארה"ב כמצפן לבניית הקהילה האמריקאית 

ש גם מראה להתבוננות עצמית של אנשי המודיעין בארץ על המסורות והתפיסות של לשמ

קהילת המודיעין בישראל, שרבות מהן לא השתנו מאז הקמת הארגונים הפועלים 

 במסגרתה ולצורך בבחינה של שינוי עמוק גם כאן. 

טענה מרכזית של המחקר היא שלאחר התמוטטות ברה"מ חל שינוי באופי ובהיקף 

ות המודיעין אולם תפיסת עשיית המודיעין )מבנה, תהליכים ותיפקוד( נותרה כפי משימ

שהותוותה במלחמה הקרה, לפי מה שלהנמן מגדיר כ"פרדיגמה מסורתית". להנמן גורס כי 

בוצעו אמנם רפורמות בקהילת המודיעין האמריקאית, אך זו המשיכה  9/11לאחר פיגועי 

ות שהאיומים והאתגרים החדשים )ובמרכזם לפעול לפי הפרדיגמה המסורתית, למר

הטרור הגלובאלי(, כמו גם הזדמנויות טכנולוגיות ותפיסתיות הקשורות לעידן המידע, 

 השתנות מערכתית, שפירושה הגדרת פרדיגמה מודיעינית חדשה.  –בראייתו  –מחייבות 

ום כאמור, לעומת המלחמה הקרה, שבה התמקדה המדיניות והמודיעין בעקבותיה באי

הסובייטי, חל שינוי מהותי בסביבה האסטרטגית של ארצות הברית. ממצב שבו קיים 

איום אחד למצב של העדר מיקוד שבמסגרתו עלו משימות חדשות ומגוונות לקהילת 

המודיעין ובהן ניסיון לפתור סכסוכים מקומיים שבעבר לא היו בעדיפות, סוגיות אקלים, 

ד התבדרות משימתית וכניסה לתחומי ידע חדשים חל מחלות, זכויות אדם, סמים ועוד. לצ

קיצוץ חד במשאבי הביטחון הלאומי ומדיניות חוץ זכתה לעדיפות נמוכה יותר, וכתוצאה 

מכך, התקשה המודיעין לתת מענה לדרישות הרבות והמגוונות. ראש המודיעין האמריקאי 

ה קל יותר לקהילת בתקופתו של קלינטון, ג'יימס וולסי, מצוטט בספר כמי שסבור שהי

המודיעין להשגיח על ברה"מ מאשר להתמודד עם האיומים הרבים שצצו לאחר תום 

                                                           
ויליאם להנמן הוא פרופסור באוניברסיטת דייטון ביץ' בפלורידה, חוקר ותיק של תחום המודיעין, שרת במודיעין 1 

 lahneman-j-http://www.cissm.umd.edu/people/williamחיל הים האמריקאי. 

 

 University of Marylandמקור: 

http://www.cissm.umd.edu/people/william-j-lahneman
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מצב זה, מציין להנמן, יצר מתח בין קהילת המודיעין לבין מקבלי המלחמה הקרה. 

ההחלטות והדבר אף בא לידי ביטוי בהעדר קונצנזוס באשר לשאלה מהי בעיה מודיעינית 

ן צריכה לתת מענה )האם רק לסוגיות ביטחוניות או גם למשרדי ועבור מי קהילת המודיעי

 ממשלה אחרים(.

נוצר ויכוח בארצות הברית באשר לדרך בה צריך  9/11-להנמן מציין כי לאחר הפיגועים ב

המודיעין להתמודד עם המצב החדש בין הרוב שגרס שדי בשינויים מינוריים וברפורמות 

כאמור,  2מהפכה בקהילת המודיעין האמריקאית. הדרגתיות לבין המיעוט שסבר שנדרשת

ובהם הקמת משרד  –לדעתו, השינויים שאירעו באמצע שנות האלפיים בקהילת המודיעין 

היו שינויים  –( והקמת מספר ארגונים משותפים למחקר ODNI) מנהל המודיעין הלאומי

נויים מינוריים, שהתבססו במידה רבה על הפרדיגמה המסורתית ולא חלו כמעט שי

מבניים או תפיסתיים, למרות שחל שינוי מהותי באופי האתגרים עימם נדרשת קהילות 

המודיעין להתמודד ונוצרו הזדמנויות טכנולוגיות המאפשרות שינוי עמוק בתפיסה לגבי 

הדרך הנכונה לייצר מודיעין. להנמן מצביע על כך שהמבנה הבסיסי של קהילת המודיעין 

רה, הן בתחום סוכנויות האיסוף והן בתחום ארגוני המחקר לא השתנה מאז המלחמה הק

וגופי המודיעין בזרועות. גם הקמת ארגון לניהול הקהילה בראשות מנהל המודיעין 

הלאומי, שקיימת מחלוקת לגבי האפקטיביות שלו ושל הגוף שהוא עומד בראשו, לא 

(, DCIעין לאומי )מהווה שינוי מסדר ראשון, משום שהיה קיים כבר תפקיד של ראש מודי

. הגם שקיימת הסכמה שהקמת ארגוני מחקר משולבים CIA-אותו מילא עד אז ראש ה

מהווה צעד בכיוון הנכון קיים ויכוח באשר למספר מרכזי היתוך המודיעין שניתן להקים 

תוך שמירה על המבנה הבסיסי של הקהילה. אחד ההסברים שמובאים בספר לכך שלא חל 

לת המודיעין הוא שבהעדר שינוי, סוכנויות המודיעין הוותיקות שינוי במבנה של קהי

שומרות על כוחן ומעמדן. יחד עם זאת, לדעתי, הקמת מרכז לשיתוף מידע גלוי תחת 

, שלהנמן מזכיר במחקרו, אך איננו רואה בה שינוי מערכתי, הינו 9/11-הנשיא לאחר ה

 שינוי מבנה שניתן לשייכו לפרדיגמה החדשה.

-במשותף )המרכז כפוף ל CIA-וה DNI-ע"י ה 2005וף מידע גלוי הוקם בשנת המרכז לשית

DNIופועל במטה ה ,-CIAעם הקמתו, התבסס מרכז זה על מומחיותו של ארגון ה .)-FBIS 

(Foreign Broadcast Information Serviceשפעל תחת ה )-CIA3 שונה שמו של  2015. בשנת

 .OSE ,Open Source Enterprise4-המרכז ל

                                                           
קראו למהפכה  6רק  9/11מחקרים שעסקו בשאלת עתידה של קהילת המודיעין לאחר פיגועי ה 130 -מתוך כ2 

 בעניינים מודיעיניים אך קולם, כאמור, לא נשמע.

3 -archive-release-statements/press-releases-information/press-https://www.cia.gov/news

2005/pr11082005.html 

4 ose-https://fas.org/blogs/secrecy/2015/10/osc/ 

https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/press-release-archive-2005/pr11082005.html
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/press-release-archive-2005/pr11082005.html
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/press-release-archive-2005/pr11082005.html
https://fas.org/blogs/secrecy/2015/10/osc-ose/
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מרכז זה פועל כדי לקדם את השימוש במידע הגלוי בכל הסוכנויות הממשלתיות בארה"ב 

. במסגרת פעילותו אחראי על 5ומציע הרשמה אינטרנטית עבור העובדים בסוכנויות אלה

איסוף וניתוח המידע הגלוי, לצד אחריות של תחום ההכשרות ועל ניהול טכנולוגיות 

הופסק  2013רור תוצרים לציבור הרחב, אך בשנת המידע. בעבר היה אמון גם על שח

 160-שירות זה. המרכז פועל במתכונת דומה לגופי חדשות בפריסה עולמית, עם נציגים בכ

 .6שפות 80-מדינות הדוברים למעלה מ

להנמן מציע יישום פרדיגמה חדשה בקהילת המודיעין שתכלול שינוי בתיאוריה ובערכים, 

ם ובכישורים של אנשי המודיעין. יחד עם זאת הוא מציין כי שינוי מבני ושינוי בתהליכי

מהפכה אין פירושה שכל הרכיבים צריכים לעבור שינוי רדיקלי. לדעתו, לצד הפרדיגמה 

גם הפרדיגמה המסורתית.  –מול איומים מסוימים  –החדשה צריכה להמשיך ולהתקיים 

ילת המודיעין האמריקאית התקיים סמינר משותף של קה 2005בהקשר זה יצוין, כי בשנת 

 לברור שאלות תיאורטיות ומתודולוגיות יסודיות.  RANDעם מכון

להנמן מציג את הפרדיגמה החדשה באמצעות הנגדתה לפרדיגמה המסורתית. הוא מציע 

תפיסה חדשה של מחקר ושל פיתוח ידע מודיעיני, תפיסת מידור ושיתוף חדשה שעומדת 

ימת מידע חדשה בין ארגונים מודיעיניים ובין ארגוני בבסיס הפרדיגמה החדשה, תפיסת זר

מודיעין לארגונים אזרחיים ומציע מבנים וארגונים מודיעיניים חדשים.  בנוסף, הוא מציע 

לצד מידע מסווג ולא מסווג, הוא סבור שיש  –קטגוריזציה חדשה של תחום המידע 

תבסס על מידע להוסיף שכבה נוספת שתספק מענה לאתגרים מודיעיניים רבים ות

ממנגנונים משותפים של ארגונים מודיעיניים עם ארגונים שאינם מודיעיניים )חלקם 

לספק התרעה  –אזרחיים(. באשר לתפקיד המודיעין הוא מציין כי התפקידים המסורתיים 

אודות תקיפת אינטרסים של ארה"ב, לספק ידע עבור קברניטים ולזהות איומים 

 .נותרו בעינם –פוטנציאליים 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 https://www.opensource.gov/public/registration/RegistrationAffiliation.jsp 

6 Open Source Intelligence Emerge as an Indispensable Discipline for the Harris Minas, Can the 

Century?, RIEAS, Research Pape No. 139, January 2010 stIntelligence Community in the 21 
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 הפרדיגמה החדשה הפרדיגמה המסורתית 

 איום אחד מרכזי איומים

 איום מדינתי

 איום צבאי

 מלחמה גרעינית –במוקד 

 איומים רבים ומגוונים

 איומים לא מדינתיים

 טרור ונב"ק  –האיום הראשי 

מרבית האיומים גלובליים ולא 

 לאומיים )טרור גלובלי במוקד(

 פשע מאורגן

 טרנדים

 ומגפותמחלות 

 אקולוגיה 

יציבות מול 
דינמיות ביעדי 

 המודיעין

 מושאי מחקר  גדולים וקטנים,
כאשר החשיבות של המושאים 

 הגדולים רבה יותר.

הערכים של מושאי המחקר  
 קבועים

כל מושאי המחקר הם קטנים 
 יחסית

 

הערכים של כל מושא מחקר יכול 
 להשתנות מדקה לדקה

 סודותחיפוש אחר  האתגר המודיעיני

 פתרון פאזל

 מחקר תקופתי

 סודות לצד תעלומות

 פרשנות

 עדכון מתמשך של המחקר

 דגש לאיסוף טכנולוגי מענה איסופי

כל סוכנות איסופית מפתחת מענה 

 נפרד

 דיסציפלינרי-מידע גלוי ומולטי

 דגש ליומינט ואוסינט

יחס בין סוכנויות 
 האיסוף

 (stovepipes"צינורות" )

סוכנויות האיסוף אין חיבור בין 
)סיבות תורתיות וטכנולוגיות(, 
החיבור מתקיים במחקר שמבצע 

 אינטגרציה

 לכל סוכנות משימה ברורה

 לכל סוכנות נהלים נפרדים

 מודיעין שיתופי

שיתוף רוחבי ושכבתי בין סוכנויות 
 המודיעין

המשימות אינן תואמות את המבנה 
 המסורתי

נדרשת שילוביות תפיסתית 
 וארגונית

מידור כברירת מחדל )נדרש  דור/שיתוףמי
 ומתאפשר(

בין ארגוני  - שיתוף כברירת מחדל
המודיעין וגם  בין המודיעין 
לגורמים לא ממשלתיים )אקדמיה, 

 עסקים, ציבור(

מספק את מרבית  –משרד ההגנה  משרדי ממשלה 
 המענה/מימון

משרדים נוספים מספקים מענה 
)אכיפת חוק, רשויות מקומיות, 

 ועוד( האוצרמשרד 

חלקו של האיסוף 
 הגלוי )אוסינט(

חלק מרכזי בפיתרון תעלומות  חלקו קטן בפיתרון חידות
 והתמודדות עם אתגרים גלובליים

 שיתוף ידע =  כוח ידע  = כוח היחס לידע
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 אין סופי מוגבל דרישות מידע

תרבות ארגונית  תרבות ארגונית
 סודית/חשאית/סגורה

 תרבות ארגונית פתוחה

מומחיות מול 
 מערכתיות

 שימוש בידע ספציפי

 מומחים אזוריים או פונקציונליים

שימוש בידע בצוותים 
 אינטרדיסציפלינריים

 יעוץ מומחים )חלקם מחו"ל(

 נדרש כוח אדם מגוון יותר

צורך בהבנה 
מערכתית של 

 המפעל המודיעיני

צורך מוגבל בהבנת המפעל 
 המודיעיני כולו

 צורך בהבנה מערכתית

היחס לטכנולוגיה 
בין ארגוני ואנשי 

 המודיעין

טכנולוגיה היא הדאגה של 
 ארגונים מובחנים

כל אחד צריך להבין רמה מסוימת 
של טכנולוגיה )גם חוקרים( ובה 
בעת גם אנשי הטכנולוגיה צריכים 

 להבין את ההיבט המחקרי.
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 סיכום

הינו רחב יריעה וכולל התייחסות ליחסים בין סוכנויות האיסוף לבין  מחקרו של להנמן

עצמן, קריאה לשינוי בגישה כלפי גופים שאינם ממשלתיים והצגת גישה חדשה לגבי 

מחקרי המודיעיני, שחותרת תחת התפיסה המחקרית המסורתית, שיש הרואים ההמעשה 

המודיעינית החדשה אותה הוא פיתרון של פאזל בלבד. הפרדיגמה  –וכך גם הכותב  –בה 

מציע מציגה קונספט חדש ליחסים עם הסביבה שאינה מודיעינית, בדגש על ארגונים 

גלובליים שאינם ממשלתיים. הוא מציע גישה חדשה לזרימת מידע באמצעות יצירת רשת 

שאינה פתוחה לציבור הרחב אבל הינה פתוחה במובנים רבים לעומת המצב היום. הרעיון 

המפעל המודיעיני לארגונים שאינן מודיעיניים מחייב גם יצירת קטגוריזציה  של פתיחת

 (Trusted Informationחדשה למושג המידע והידע. להנמן מציע לכנותו "מידע מהימן" )

 שיהיה לצד המידע המסווג בפרדיגמה המסורתית.

הוא מכיר הגישה הבסיסית שמציע להנמן של שינוי הדרגתי לצד שינוי מהפכני מעניינת. 

בכך שקיימים שינויים שמערערים את תקפותה של הפרדיגמה המסורתית ולכן מציע 

מהפכה, אך בד בבד הוא מציין כי קיימים עדיין אתגרים מסורתיים שהמענה אליהם הוא 

באמצעות הפרדיגמה המסורתית. יתכן שבשיטת ה"גם וגם" טמון גם הכשל הבסיסי 

שות להשתנות וגם לא להשתנות בעת ובעונה בתפיסתו. מערכת מורכבת עלולה להתק

אחת, משום שהיא בוחרת בסופו של דבר לדבוק בקיים ובמוכר או להשתנות בהדרגה. 

מכחישה את הצורך  –בארה"ב וכך גם בישראל  –ולראיה, רוב רובה של קהילת המודיעין 

פצה לקדם בשינוי מערכתי ויסודי ודבקה באופן בו עוצבה לפני יותר מחצי מאה. היא לא ח

מהלכים שיאתגרו את המבנה ואת התפיסה הבסיסית בה עושים מודיעין וגישתה באשר 

למידע מסווג וסודי נותרה כשהיתה בעבר. זאת על אף שהיא מבצעת כל העת התאמות 

 ושינויים מוגבלים בדרכי  הפעולה ובמבנה שלה כדי להוסיף ולהישאר רלבנטית.

של להנמן הוא דיון מעמיק בהשלכות מרחב  הרכיב שחסר יותר מכל במחקרו המעמיק

הסייבר על המעשה המודיעיני. הוא אמנם מתייחס אליו באמצעות הצגת משמעויות "עידן 

המידע", אולם דומה שהתייחסות כזו מחמיצה את העיקר, שהוא יצירת מרחב משותף בין 

דיון ממוקד גופי המודיעין, המחקר והאיסוף, המרחב הממשלתי וארגונים פרטיים. יתכן ש

יותר, שיבחן את השינוי הנדרש מנקודת מבט קיברנטית עשוי להניע מהלכי שינוי רחבים 

יותר. בנוסף, להנמן לא מתייחס באופן ישיר לסוגית הרלוונטיות של מעגל המודיעין 

ומשמעות הצעתו היא הצפת ארגון המודיעין במידע )מידע מסווג, מידע שאינו מסווג 

ו( ולא שינוי האופן בו עושים מודיעין. המשמעות היא שהעומס על ו"מידע מהימן" לשיטת

 רק גובר והפתרון אינו נראה באופק. –המחקר  –ארגון אחד 
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 הערכת התרומה של שימוש בשיטות מחקר מובנות

 Assessing the Value of Structured Analytic Techniques in the US Intelligence" מחקרב

Community"  מכון המחקר שפורסם ע"יRAND  עם  מתמודדים הכותבים, 2016בשנת

( SAT)הקושי בהערכת התועלת הנובעת משימוש שנעשה בשיטות מחקר מובנות 

בקהילת המודיעין האמריקנית. מטרתו של מחקר זה הינה המחשת הצורך בבחינה 

 וגיות אלה.שיטתית: חוזרת ונשנית, מעמיקה, מקיפה ולאורך זמן של השימוש במתודול

זאת, מכיוון שקהילת המודיעין בארה"ב מעודדת את השימוש בשיטות אלה ומדגישה את 

 כה לא העריכה באופן סדור ומקיף את תרומתן בפועל.-עדהצורך בהן, אך 

הקשיים בהערכת היקף ; SATs-בשימוש ב היתרונות והחסרונותהמחקר מציג את 

יתן להתגבר על קשיים אלה. העבודה ; והדרכים בהן נהשימוש בהן ובהערכת תרומתן

מסמכים( של תוצרי קהילת המודיעין,  60-כוללת בחינה איכותנית של מספר מצומצם )כ

לשימוש בשיטות המחקר המובנות, בנוגע  תובנות ראשוניותאשר איפשרה לגבש 

 בהן נעשה שימוש במסמכים שנבדקו. וקונקרטית בנוגע לשיטות המרכזיות

 מובנות?מהן שיטות מחקר 

מתודולוגיות המעודדות הן  (Structured Analytic Techniques ,SATשיטות מחקר מובנות )

קהילת המודיעין  חשיבה מובנית ומסייעות בארגון הידע הקיים אודות סוגיה מודיעינית.

 בארה"ב מחלקת את שיטות המחקר המובנות לשלושה סוגים:

חות ולבנות טיעונים לוגיים מסייעות להניח הנ – Diagnostic techniques .א

 וברורים.

 תפקידן לאתגר את החשיבה. – Contrarian techniques .ב

מעודדות הצגה נקודות מבט ותובנות חדשות, וכן  – Imaginative techniques .ג

 הצגת חלופות להערכה המובילה.

לשפר את התוצר המודיעיני המצדדים בשימוש בשיטות אלה טוענים כי הוא עשוי 

לגבש תובנות והערכות כך, לטענתם שיטות אלה מאפשרות  את מרחב הטעות.ולצמצם 

-אחר-להתקדם שלבולהתמודד עימם;  לזהות כשלים קוגניטיביים בזהירות ובבהירות;

ובכך לנהל וויכוח מחקרי פורה;  לסמן נקודות הסכמה ומחלוקתבניתוח המחקרי;  שלב

 ולהעריך את מידת הוודאות שניתן לייחס להערכות.

אינן פרקטיות לעומתם, המבקרים את השימוש בשיטות מחקר מובנות טוענים כי אלה 

מבטלות את שכן הן  שקולות לשיפוט לא מקצועי,שלא תמיד ישנו; ודורשות זמן רב, 

המתמחים בנושא הנדון. נוסף על כך, שימוש בשיטות אלה  האינטואיציה של החוקרים,

וכן לא יכול לכלול שינויים מהירים,  הנדרשת בהתמודדות עם – לא מאפשר גמישות

הנדרשת בבעיות מורכבות. מכל מקום, יישום שיטות מחקר  – בחינה של משתנים רבים

 בנושא הנבדק.ומומחיותם   בכישורים המחקריים של החוקריםמובנות תלוי כמובן גם 
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 הערכת השימוש בשיטות מחקר מובנות

כה בוצעה רק -עדבקהילת המודיעין האמריקנית,  SATs-חרף הדגש שניתן לשימוש ב

מספק  RANDשל השימוש בהן. כך גם המחקר שבוצע במכון  הערכה חלקית ולא מספקת

תובנות ראשוניות בלבד ומנתח מספר מצומצם של מסמכים שאינו מייצג. המחקר  דן 

בים בסוגיה זו שיהיה מקיף ומעמיק יותר, תוך בחינת תוצרים ר בצורך במחקר שיטתי

במסגרת זאת, היוועצות בחוקרים, באנשי מתודולוגיות ובצרכנים. לאורך זמן ותוך 

 מתארים הכותבים את הסוגיות שיש לבחון כחלק מההערכה המקיפה:

 באילו מקרים ובאיזו תדירות נעשה שימוש בשיטות אלה? .א

האם ניתן למצוא התאמה בין סוגיות מודיעיניות לבין השיטות המסייעות  .ב

 עמן? בהתמודדות

 מהן השיטות הטובות יותר? .ג

האם השיטות תורמות לאיכות התוצרים? למשל, האם הן מצמצמות כשלים  .ד

קוגניטיביים? האם הן מסייעות במתן התרעה? האם שימוש בהן מאפשר לדייק 

 בהערכות?

 מה דעתם של הצרכנים בנוגע לשימוש בשיטות אלה? .ה

היקף ר המובנות מורכבת. עם זאת, לטענת הכותבים הערכת השימוש בשיטות המחק

שכן גופי המודיעין לעיתים לא מציינים באופן מפורש  השימוש בשיטות אלה לא ברור,

מהי המתודולוגיה שסייעה בגיבוש התוצר. הערכת תרומת הכלים לאיכות התוצר מצריכה 

כדי להעריך בחינה במבט לאחור של דיוק ההערכות ושל המידע שהיה זמין באותה העת 

 ועמדתם של הצרכניםיתן להגיע לאותן תובנות גם ללא שימוש בשיטות אלה. האם היה נ

שאינם בהכרח  עשויה לנבוע משיקולים זריםבסוגיה זו, גם אם יהיו נכונים לעסוק בה, 

 קשורים לאיכות התוצר.

 תוצאות המחקר

שפורמו בשנים   NIC-ו CIA ,DIAתוצרים של סוכנויות המודיעין:  60-כבחן  RANDמכון 

מרבית התוצרים סוננו מראש כך שיכללו מסמכים באורך בינוני )למעלה  .2014-ו 2013

מחמישה עמודים( עד ארוך )סקירות( ונמנעו מלכלול תוצרים דווחניים. הבדיקה שבוצעה 

להיקף השימוש בשיטות מתמקדת רק בחלק מהשאלות שתוארו לעיל הנוגעות בעיקר 

 ר.ולתרומתן לאיכות התוצ

בחינת התוצרים הסתמכה על העקרונות המוצגים במסמך יסוד של קהילת המודיעין 

( שנועד לסייע בהערכת איכות Intelligence Community Directive – ICD 203האמריקנית )

התוצרים. עקרונות אלה כוללים התייחסות לאיכות ואמינות המקורות; הצגת מידת 

הוודאות; הבחנה בין הנחות היסוד לבין ההערכות;  הוודאות בהערכות ומתן ביטוי לחוסר

הצגת ניתוחים אלטרנטיביים במידת האפשר; הדגשת רלוונטיות הסוגיה לביטחון הלאומי 

האמריקני; הצגת טיעונים לוגיים; ניתוח עקבי או הדגשת שינויים שהתרחשו. תוצאות 
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)נרחב כללו שימוש  – 29%-כ –הניסוי מעידות כי רק חלק קטן יחסית מהתוצרים שנבדקו 

 בשיטות מחקר מובנות. או מצומצם(

 תובנות לגבי שיטות המחקר המובנות המרכזיות בהן נעשה שימוש:

היו  – analysis of competing hypotheses (ACH) –תרחישים אפשריים  .א

 בסיעור מוחות.לעיתים תוך שימוש המתודולוגיה המרכזית בה נעשה שימוש, 

, תוך הסבר הצגה בהירה יותרבמתודולוגיה זו מצריך לטענת הכותבים, שימוש 

על אופן בניית התרחישים ובחירת הגורמים המשפיעים על פני גורמים אחרים. 

לגבש אינדיקטורים העשויים להעיד על התממשותו של לצד זאת, טענו כי יש 

 תרחיש אחד על פני האחר.

מתודולוגיה המסייעת בהיערכות להתפתחות עתידית  –הצגת אינדיקטורים  .ב

חלק מהתוצרים שנבחנו נסובו סביב מתודולוגיה  ולצמצם את מרחב ההפתעה.

 זו, למשל: גיבוש אינדיקטורים לזיהוי חוסר יציבות.

תוצר אחד בחן את הנחות היסוד המרכזיות בסוגיה  –בדיקת הנחות יסוד  .ג

ת בכל אחת מהנחות היסוד; מידע מודיעינית, במסגרתו הוצגה מידת הוודאו

תומך ומחליש; ניתוח ההשלכות במידה והנחות היסוד שגויות/אינן תקפות; 

 סימנים המעידים על כך שהנחות היסוד לא תקפות.

אחד המסמכים הציג תובנות שנלמדו מתהליכי משא ומתן  –שימוש באנלוגיות  .ד

ון ושוני והצגת על בסיס ניתוח מקרי בוחן רבים מהעבר, בחינת נקודות דמי

 שורה של צעדים בוני אמון בהסתמך על צעדים דומים שננקטו בעבר.

תוצר זה הציג ניתוח של  –( Team A/Team B)מכונה במאמר הצגת תזות מתחרות  .ה

שתי תזות מתחרות, ודן בהשלכותיהן. עם זאת, נטען במאמר כי לא ברור אם 

שהתנהל בקהילת השימוש במתודולוגיה זו נבע מוויכוח מחקרי אותנטי 

המודיעין או מתרגיל מחקרי שבוצע לצורך הניתוח. תוצר זה גם לא הציג 

 אינדיקטורים העשויים להעיד על התממשות התזות.

תוצר שבחן מה עשוי להוביל לאירוע  –( "what if")מכונה במאמר הסרטה לאחור  .ו

 או התפתחות עתידיים, ובמידה ואלה מתממשים העריך מה תהיינה ההשלכות.

גישה זו, ההפוכה מהצגת  – 7כפי שכתב רח"ט מחקר לשעבר, איתי ברון בספרו

תרחישים עתידיים מציבה כ"עוגן" לדיון תיאור של אירוע עתידי, ומנסה לתאר 

דרכים אפשריות להתפתחותה של "המציאות" שהובילה ל"התרחשות" 

 המדוברת.

 

 

                                                           
איתי ברון )הוצאת המרכז למורשת המודיעין,  בירור המציאות בעידן של תמורות ושינויים, –המחקר המודיעיני  7

2015.) 
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בשיטות מחקר מובנות הציגו ניתוח התוצרים שכללו שימוש כותבי המאמר סבורים כי 

לא תוצרים אלה  מורכב יותר מזה שהיה ניתן להציג אילולא נעשה שימוש בכלים אלה.

טוב יותר  להביןאלא סייעו לצרכנים  סיפקו תשובה אחת מוחלטת לשאלה המודיעינית,

על המציאות. ולהשפיע להתפתחויות עתידיות אפשריות  להיערךהתפתחויות קיימות, 

סוגיות  –במענה ל"תעלומות" , כי התוצרים שכללו שימוש בשיטות אלה התמקדו יודגש

 מודיעיניות הנוגעות להתפתחויות עתידיות שאין עליהן תשובה )להבדיל מ"סודות"(.

היו באיכות גבוהה והציגו ניתוח המשרת  SATs-תוצרים רבים שאמנם לא כללו שימוש ב

על בעיות בשיטות המחקר. אף על פי כן, בעוד שמעטים העידו  תהליכי קבלת החלטות,

בתוצרים אלה, הם היו מספקים  SATs-הכותבים סבורים כי במידה והיה נעשה שימוש ב

 ניתוח איכותי אף יותר.

כותבי המחקר מציעים להבחין בין תוצרים הכוללים  כדי להתאים את התוצר לצרכן,

לעומת תוצרים  ומשרתים תהליכי קבלת החלטות וצרכנים בכירים; SATs-שימוש ב

תורמים בעיקר לשיח המודיעיני או לדרגי עבודה מחוץ הכוללים שימוש בכלים אלה, אך 

ויש לעודד חוקרים לגבש לטענתם, יש חשיבות לשני סוגי התוצרים לקהילת המודיעין. 

 ולא רק מהסוג הראשון. תוצרים מהסוג השני

גם גופי המחקר  הוא.יסוד הארץ אחד קר לעבר המודיעין הישראלי מגלה כי השלכת המח

הן ככלי לעשות שימוש בשיטות מחקר מובנות, המודיעיני בישראל עסקו לרוב בניסיונות 

להצגת תובנות אחרות מהמידע והן כפרקליט השטן. בנוסף נוסו לאורך השנים מתודות של 

משחקי , עות השינויים בהן, תרחישיםחשיבה מערכתית, בחינת הנחות יסוד ומשמ

)למלחמה, לשלום, ליציבות  "סימנים מעידים"מלחמה, הסברים אפשריים מתחרים, 

ועוד. הרצון לגייס שיטות מחקר  , לצד השימוש המתמשך במחלקת בקרהמשטרים(
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מובנות שיקף את התחושה שהאינטואיציה לבדה איננה מבטיחה מענה איכותי למשימות 

תן אמור המודיעין )בעיקר האסטרטגי( להתמודד. עם זאת, בישראל לא התובעניות אי

נעשה מחקר מעמיק לגבי תרומת השימוש בשיטות אלה לשיפור התוצר, ועל פי רוב 

השימוש בהן דעך, לאחר שהגורם הבכיר שדחף שיטה זו או אחרת עזב את הארגון ואת 

יכול  RANDל מכון מקומו תפס בכיר שצידד בשיטת מחקר מובנית אחרת. המחקר ש

בהחלט לשמש כמתאבן לבדיקה של הנושא גם בישראל, ובהמשך אף לדיון משותף עם 

 .הנובעים ממנה האמריקנים לגבי הלקחים
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את  FBI-סביב חקירת ה אחרונותהחשיפות נקודת מבט מתודולוגית על ה

מורכבות של הרגישות ועל ה - קשרי מטה הבחירות של טראמפ עם הרוסים

 ועל מקומה של התקשורתיחסי מודיעין קברניט 

שחררה ועדת המודיעין של בית הנבחרים )בה רוב רפובליקני( לאחר  2018 בפברואר 2-ב

מזכר מסווג המציג לכאורה כשלים משמעותיים הצבעה בנושא ובאישורו של הנשיא, 

במהלך חקירת המעורבות  FBI-הנוגעים לעבודתם של משרד המשפטים האמריקני וה

חקירת שיתוף הפעולה בין טראמפ וצוותו לבין הממשל , בדגש על 2016הרוסית בבחירות 

 הרוסי.

" כשמו של ראש ועדת המודיעין בבית הנבחרים, דוין Nunes memoהמזכר, הנקרא גם "

לאשר  FBI-השל (. עוסק בהרחבה בבקשתם של משרד המשפטים וDevin Nunesנונס )

ששימש בהתנדבות כיועץ של טראמפ אזרח אמריקני  ,(Carter Page) קרטר פייג'ר מעקב אח

בקשת המעקב  ראייתי עליו נשענה בקשה זו.-במהלך קמפיין הבחירות, ובבסיס המודיעיני

 FISC (Foreign-ימים(, מועברות ל 90אחר פייג', וכן הבקשות לחידוש האישור )מוגשות כל 

ourtIntelligence Surveillance C בהתאם לחקיקת )FISA (Foreign Intelligence Surveillance 

Act)8 בשם גורם בפעילות . חקיקה זו מאפשרת לעקוב אחר אזרחים אמריקניים החשודים

 זר.

 כריסטופר סטיל –התבססה על מקור אחד  FBI-משרד המשפטים והבקשת לפי הדו"ח, 

(Christopher Steeleקצין מודיעין לשעבר ב ,)-MI6 הסוכנות המקבילה ל(-CIA ,בבריטניה )

תקופה סטיל שימש במשך  וכיום עיתונאי, המחזיק בעמדות שליליות כלפי טראמפ.

 Democratic -מפלגה הדמוקרטית , אך במקביל עבד עם הFBI-ארוכה כמקור של ה

National Committee ,DNC  ועם אנשי הקמפיין של הילרי קלינטון, במטרה לזהות

 טראמפ לבין רוסיה.קשרים בין 

כמו גם הבקשות  ,2016באוקטובר  FBI-הבקשה הראשונית שהגישו משרד המשפטים וה

, למעורבות DNC-לחידוש המעקב אחר פייג' לא כללו התייחסות לקשרים בין סטיל לבין ה

בקמפיין של הילרי קלינטון ולכספים שקיבל מהם. הבקשה הראשונית אמנם ציינה כי 

חברת סטיל עבד עבור "גורם אמריקני", אך לא ציינה מפורשות כי סטיל עבד עבור 

. DNC-קיבל תשלום מחברת עריכת דין שייצגה את ה המנהלש ,Fusion GPSהמחקר 

עם עמדותיו  FBI-של בכירים במשרד המשפטים ובחרף היכרותם לטענת המזכר, זאת, 

הפוליטיות, ולמרות ידיעתו של משרד המשפטים כי שחקנים פוליטיים מעורבים 

, מהקמפיין של קלינטון DNC-בפועל, קיבל סטיל תשלום מה בפעילותו של העיתונאי.

 עבור אותה העבודה. FBI-ומה

                                                           
 , ונועד לאשר מעקב סיגנטי לצורך איסוף מידע אחר איומים חיצוניים.1978חוק זה נחקק בשנת  8
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פן ניכר על כתבה שפורסמה לצד זאת, הבקשה לאישור המעקב אחר פייג' נשענה באו

, שהתמקדה בנסיעתו למוסקבה חודשיים o NewsoYahבסוכנות הידיעות  2016בספטמבר 

העריכו באופן שגוי כי מדובר בשני מקורות בלתי  FBI-משרד המשפטים וה. 9קודם לכן

הכתבה בסוכנות הידיעות והמידע שסיפק סטיל. עם זאת, סטיל עצמו הודה  תלויים:

נפגש עם סוכנות הידיעות ועם אתרי חדשות  משפט בבריטניה כי-בפני בית באותו החודש

 שבה עבד. Fusion GPSנוספים בהכוונת חברת המחקר 

לאחר  2016באוקטובר , כחודש לאחר מכן, FBI-סטיל סיים את תפקידו כמקור של ה

כי . כותבי המזכר סבורים FBI-( את קשריו עם הMother Jones-שחשף )בכתבה שפורסמה ב

סטיל היה צריך לסיים את תפקידו כחודש קודם לכן, כשהתבררו קשריו עם אתרי חדשות, 

. זאת, לאור FISC-ולפני הגשת הבקשה בדבר אישור המעקב אחר יועצו של טראמפ ל

העובדה כי בעצם קשריו עם סוכנויות ידיעות אחרות הפר את הדרישה הבסיסית ביותר 

 לאמינות.ממקור 

סטיל נותר בקשר עם משרד המשפטים, דרך קשריו עם סגן דו, הגם שסיים את תפקי

(. אור הכיר את עמדתו השלילית של Bruce Ohr) התובע הכללי באותה העת, ברוס אור

אך זו לא שוקפה בבקשות המעקב שהוגשו.  ,2016בספטמבר כבר  סטיל כלפי טראמפ

ועסקה במחקר שמומן  Fusion GPSבמקביל, אשתו של אור עבדה אף היא בחברת המחקר 

החל  FBI-מנהלי הקמפיין של קלינטון. זמן קצר לאחר הבחירות הע"י ו DNC-ע"י ה

 לתשאל את אור על קשריו עם סטיל.

מזכירה גם את ג'ורג' פאפאדופולוס  FISC-המזכר מציין כי בקשת המעקב שהוגשה ל

(George Papadopoulosששימש כיועץ במהלך הקמפיין של טראמפ ושחש ,)ים ף כי לרוס

המעידות על קציות יאין אינדמידע שעשוי להביך את קלינטון. זאת, אף שלטענת המזכר 

 ולוס לפייג', ולכן עניין זה אינו רלוונטי לבקשת המעקב אחר פייג'.בין פאפאדופקשר 

נחקר כבר ( ו2004-2007חי בעבר ברוסיה )בשנים קרטר פייג',  אף שהמזכר אינו מציין זאת,

קשריו עם אנשי מודיעין רוסיים, וניסיונותיהם לגייס אותו בשל  FBI-ע"י ה 2013בשנת 

כסוכן. אחד הסוכנים הרוסים שעמד בקשר עם פייג' טען כי פייג' הרבה לבקר ברוסיה עמד 

; ונתפס כ"מי שמעוניין להרוויח Gazpromבקשר עם חברת הגז והנפט הגדולה ברוסיה, 

 .10הרבה מאוד כסף"

                                                           
 בה אושרה בתנאי שלא יציג את עצמו כחלק מקמפיין טראמפ.סקפו הראו כי נסיעתו של פייג' למומיילים שהודל 9

10 -the-about-know-we-https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/01/31/what

page/?utm_term=.e6b3770bfe22-ercart-surveil-to-warrant 

https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/01/31/what-we-know-about-the-warrant-to-surveil-carter-page/?utm_term=.e6b3770bfe22
https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/01/31/what-we-know-about-the-warrant-to-surveil-carter-page/?utm_term=.e6b3770bfe22
https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/01/31/what-we-know-about-the-warrant-to-surveil-carter-page/?utm_term=.e6b3770bfe22
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, הדובר של טראמפ הבהיר כי פייג' אינו משמש 2016ו בספטמבר לאחר תחילת חקירת

 .11שלא להציג את עצמו כחלק ממנוומנהלי הקמפיין ביקשו מפייג' כיועץ, 

אם לא די בכך כדי להראות עד כמה מורכבת וסבוכה הפרשה, חשיפה נוספת מעידה על 

בוועדת המודיעין (, חבר במפלגה הדמוקרטית וחבר Mark Warnerקשרים בין מארק וורנר )

של הסנאט עם גורם המקורב לאוליגרך רוסי שמקושר לנשיא פוטין. גורם זה, לפי הודעות 

הטקסט שנחשפו שימש כמתווך בין וורנר לבין סטיל. חשיפה זו עשויה להעיד כי לא רק 

 .12והקמפיין של קלינטון, אלא גם עבור גורמים רוסיים DNC-שסטיל עבר עבור ה

 תגובות לחשיפהה

 –ולבין הרפובליקנים  FBI-פרסום המזכר מגביר את המתח בין ממשל טראמפ לבין ה

אלה המבקרים את תוכנו  עורר שיח פרשני נרחב.ממערכות יחסים מתוחות ממילא, וכן 

של המזכר טוענים כי הוא מכיל מידע חלקי בלבד, המתמקד בקשריו של סטיל לגורמים 

טענותיו ומבלי להתייחס לרקע של קרטר פייג'  אופוזיציונריים, מבלי לבחון את אמיתות

. לעומתם, יש המכירים בכך כי המזכר מעלה שאלות 13וקשרי עבר שלו לגורמים רוסים

יתר ה בה נקטו והמעקב אחריו, אך גם בנוגע לגישנוגע לתקינות חקירתו של פייג' ב

 .14וממשל אובאמה לדוגמה( FISCקו בנושא זה )סהגורמים שע

 FBI-. הוא קבע, כי "הFBI-השתמש במזכר כבסיס למתקפה נחרצת נגד ה הנשיא טראמפ

 ומשרד המשפטים הפכו את תהליך החקירה הקדוש למוטה פוליטית".

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11 -communications-fbi-bannon-steve-page-https://www.politico.com/story/2018/02/08/carter

398992 

12 -oleg-putin-steele-politics/255290/christopher-and-news-http://www.tabletmag.com/jewish

deripaska 

13 -provides-memo-committee-intelligence-house-beef-02/whereshttps://www.fpri.org/article/2018/

-Mails&utm_campaign=9c58412a09-questions/?utm_source=FPRI+E-many-leaves-answers

-9c58412a09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_22_12&utm_medium=email&utm_term=0_e8d0f13be2

179135181#_ftn1 

14 intrigue-dossier-https://www.hoover.org/research/steele 

https://www.politico.com/story/2018/02/08/carter-page-steve-bannon-fbi-communications-398992
https://www.politico.com/story/2018/02/08/carter-page-steve-bannon-fbi-communications-398992
https://www.politico.com/story/2018/02/08/carter-page-steve-bannon-fbi-communications-398992
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/255290/christopher-steele-putin-oleg-deripaska
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/255290/christopher-steele-putin-oleg-deripaska
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/255290/christopher-steele-putin-oleg-deripaska
https://www.fpri.org/article/2018/02/wheres-beef-house-intelligence-committee-memo-provides-answers-leaves-many-questions/?utm_source=FPRI+E-Mails&utm_campaign=9c58412a09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_22_12&utm_medium=email&utm_term=0_e8d0f13be2-9c58412a09-179135181#_ftn1
https://www.fpri.org/article/2018/02/wheres-beef-house-intelligence-committee-memo-provides-answers-leaves-many-questions/?utm_source=FPRI+E-Mails&utm_campaign=9c58412a09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_22_12&utm_medium=email&utm_term=0_e8d0f13be2-9c58412a09-179135181#_ftn1
https://www.fpri.org/article/2018/02/wheres-beef-house-intelligence-committee-memo-provides-answers-leaves-many-questions/?utm_source=FPRI+E-Mails&utm_campaign=9c58412a09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_22_12&utm_medium=email&utm_term=0_e8d0f13be2-9c58412a09-179135181#_ftn1
https://www.fpri.org/article/2018/02/wheres-beef-house-intelligence-committee-memo-provides-answers-leaves-many-questions/?utm_source=FPRI+E-Mails&utm_campaign=9c58412a09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_22_12&utm_medium=email&utm_term=0_e8d0f13be2-9c58412a09-179135181#_ftn1
https://www.fpri.org/article/2018/02/wheres-beef-house-intelligence-committee-memo-provides-answers-leaves-many-questions/?utm_source=FPRI+E-Mails&utm_campaign=9c58412a09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_22_12&utm_medium=email&utm_term=0_e8d0f13be2-9c58412a09-179135181#_ftn1
https://www.hoover.org/research/steele-dossier-intrigue
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הייתה שהסוכנות מתייחסת ברצינות  ולדברי הנשיא  לשחרור המזכר FBI-תגובת ה

מאוד לבחון את בהצהרה נמסר כי לסוכנות ניתנה אפשרות מוגבלת . FISC-למחויבות ל

תוכן המזכר יום לפני ההצבעה בוועדת המודיעין על שחרורו, וכן כי הסוכנות מביעה 

. משרד המשפטים האמריקני טען 15דאגה ממידע ומעובדות חסרות המשפיעות על דיוקו

, כריסטופר ריי FBI-ראש ה בטרם שוחרר המזכר כי יהיה זה חסר אחריות לשחררו.

(Christopher Wray ) 16אמון באנשי ארגונו וחיזק את ידיהםהביע. 

הדמוקרטים כתבו נייר תגובה למזכר שפורסם בשמם של הרפובליקנים, אך הנשיא 

טראמפ לא אישר את פרסומו כמות שהוא ודרש את רידודו, כך שיהיה ניתן לפרסמו 

 .17מבלי לחשוף מידע מסווג

 

 

 

 

 

 סיכום

שבהסתכלות רחבה יותר, הפרשה גם מעבר להשלכות בהקשר הפנים אמריקני, הרי 

מדגישה את מורכבותה של עבודת המודיעין בנושאים בעלי אופי פוליטי, כאשר כל פעולה 

או קביעה של הגופים המקצועיים נתונה לבקרה של הגורמים הפוליטיים המבקרים את 

שרותי המודיעין ומפקחים עליהם, ועלולה להיתפס כנגועה בשיקולים פוליטיים בעצמה. 

הפרשה ממחישה את הקושי בבניית תיק מודיעין בסוגיות אלה, תוך בחינת התמונה 

השלמה והערכת מהימנות המידע והמקורות, הנגועים בדרך כלל בהטיות פוליטיות 

 בעצמם.

תפקידה של פרשת המעורבות הרוסית בבחירות בארה"ב בכללותה ממחישה את 

המספקת מידע, ידע ופרשנות גם  –המשמשת כמקור משמעותי התקשורת בעידן הנוכחי 

בין אם מתוך שינוי מדיניות  ארגוני המודיעין חשופים יותר,יחד. מצדו השני של המטבע, 

שתכליתו עידוד השקיפות, מתוך הכרח או דרישה לחשוף מידע החיוני לידיעת הציבור ובין 

 אם בעקבות הדלפת מידע כפי שפרשיות עבר מלמדות.

                                                           
15 memo-hpsci-on-mentstate-releases/fbi-https://www.fbi.gov/news/pressrel/press 

16 https://twitter.com/awzurcher/status/959542609537634305 

17 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/962330457886076928 

https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-statement-on-hpsci-memo
https://twitter.com/awzurcher/status/959542609537634305
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/962330457886076928
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רכיב חשוב בניהול התהליך המודיעיני, וחושפת את  מהווההתקשורתית  חשיפה ה

של כשלים והצלחות ולהביא  בחינה אותנטיתזו, עשויה לאפשר המודיעין לביקורת. 

ככלי פוליטי לקידום אינטרסים שונים. לשיפור העשייה המודיעינית, אך עלולה גם לשמש 

בערוצים רק צע הקשר בין המודיעין לקברניט, אשר אינו מתבעניין זה משפיע גם על 

בתנאים כאלה עלול להיווצר משבר אמון בין המערכת המקצועית לבין  פורמליים כבעבר.

הקברניטים ותומכיהם הפוליטיים העשוי לפגוע באפקטיביות הפעולה של מערכת 

 המודיעין בה מדובר. 

ראשית ברור שחקירות ופעולות מסוג  האם יש דרכים להימנע מהשלכות שליליות אלה?

זה מחייבות מאמץ מיוחד מאנשי המודיעין ואולי אף שימוש בשיטות חקירה רגיש 

מיוחדות כגון הקמת צוותי בקרה וביקורת חיצוניים ופנימיים שילוו את החקירה ויבטיחו 

שאי אפשר יהיה להטיל ספק במקצועיות החקירה. זאת מעבר לליווי כל פעולה בחקירה 

 באישורים מצד הדרג הבכיר ביותר בארגון.
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 האם למידה מדיסציפלינות אחרות עשויה לתרום לעבודת המודיעין?

 Understanding and improving intelligence analysis by learning from otherהמאמר "

disciplines שפורסם ע"י "Stephen Marrin  בכתב העתIntelligence and National Security 

, בהתבסס על עוסק בשאלה מה המחקר המודיעיני יכול ללמוד מדיסציפלינות אחרות

במשך עשרות השנים האחרונות המודיעין לטענת הכותב,  .2012מאמרים שנאספו משנת 

נותר כדיסציפלינה מבודדת, ולכן אתגרים מודיעיניים נתפסים לכאורה כייחודיים אף 

משמשים ומים לאלה של עבודת המודיעין ואתגרים הד תהליכיםולמעשה שאינם כאלה 

המאמר בוחן קשרים בין המחקר המודיעיני לבין דיסציפלינות גם בתחומים נוספים. 

פונקציה ממשלתית, , אשר הבנתן עשויה לתרום להבנת המחקר המודיעיני כאחרות

 .2007ערך כנס בנושא זה בשנת  DNI-יצוין, כי ה פרקטיקות בהן ניתן להשתמש. יהויולז

' תואר המחקר המודיעיני כחלק 50-בתחילת שנות ה –המחקר המודיעיני ומדעי החברה 

 -וטרמינולוגיה  (SAT) שיטות המחקר המובנותבמודיעין ממדעי החברה. בהמשך פותחו 

 אלה נותר מצומצם. םתחומים זאת, הדיאלוג בין העוסקים בהמשמשות במדעי החברה. ע

מודיעין כמו היסטוריונים נדרשים להתמודד עם  חוקרי –המחקר המודיעיני והיסטוריה 

, בדומה לאנשי היסטוריונים פיסות מידע ולהשתמש ביכולות אנליטיות כדי לקשור ביניהן.

מידע, ובהיעדרם צריכים להשתמש בדמיון. הבנת תרבות  ינסמכים על מאגר דיעיןומ

 נדרשת בהיסטוריה, כמו גם במודיעין. –אסטרטגית, פרספקטיבה ארוכת טווח 

ישנם קווי דמיון לדיסציפלינות נוספות, בהן רפואה ומדיניות  –דיסציפלינות נוספות 

בעבר כיצד  ןבח DNI-הת )ציבורית. הבחנה רפואית, דומה במהותה להבחנה המודיעיני

. מדיניות ציבורית בדומה למחקר הרפואה יכולות לשפר את הדיוק במודיעין(מפרקטיקות 

עוסקת בתיווך בין ידע ערטילאי לפעילות פוליטית. גם העוסק במדיניות  –המודיעיני 

 .ציבורית כמו החוקר המודיעיני משמש כיועץ, אך לא כמוציא לפועל של מדיניות

ע"י  ותיאורה הבנת המציאותשנטען  בקהילה אותה אנו מנהלים.רר עניין רב ומאמר עה

. כל תחוםומית, משום שהמציאות עצמה נושקת לתח-המודיעין מתבססים על שפה בין

נּותדובר על כך שגם תחום האמנות רלוונטי, שכן המודיעין הוא  "י מלאכה הנעשית ע) ֻאמָּ

נּותו( שהגיע לדרגת מומחיות מקצוע בעל מָּ כבת מאלפי פרטים התמונה הגדולה מור, שכן אָּ

 במלאכת מחשבת.רזולוציות שונים שעל האמן לחברם ברבדים ובעוצמות, בבגוונים,  –

טענה אחרת שעלתה הייתה שאכן ניתן לראות את המחקר המודיעיני כחלק ממגוון גדול 

של תחומי מחקר במדעי החברה העוסקים בחברה אנושית ובהתנהגות אנושית. עם זאת, 

אף שרוח המחקר והשיח המחקרי במדעי הטבע הם מופת מהרבה בחינות, מושאי המחקר 

 במודיעין שונים מאוד מאלה של מדעי הטבע.ואופי התשובות הנדרשות 

, צורך שגם כותב דיסציפלינות אחרות עשויות ללמוד מהמודיעיןמה הוצע לבחון לצד זאת, 

 המאמר מזכיר.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
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 2020-2040שנים:  –עתידו של המודיעין הצבאי האמריקני 

TRADOC (Training and Doctrine Command )פיקוד האימונים והדוקטרינה האמריקני, 

המודיעין הצבאי האמריקני  תפיסת בניין הכוח של( את 2017פרסם לפני כשנה )פברואר 

מהווה עדכון של והמסמך הנוכחי מנחה את המודרניזציה של הצבא . 2020-2040לשנים: 

זמן על המסמך חתום הגנרל מקמאסטר שביצוין, כי . 2010המסמך הקודם שפורסם בשנת 

שילוב היכולות של הצבא וכיום משמש כיועץ לביטחון ימש כמפקד מרכז פרסום המסמך ש

 שלוש שאלות מרכזיות:מענה ל המסמך במוקד לאומי.

 העתידית סביבה האופרטיביתוב משימות עתידיותב מהם האתגרים והתנאים 

 ?המשולבים על המודיעין, כפונקציה התומכת את הלחימה והמבצעיםהמשפיעים 

  במבצעים משולבים?כיצד הצבא יתאים את המודיעין כדי לתמוך 

 ?אילו יכולות מודיעיניות קונקרטיות הצבא נדרש להתאים או לפתח 

( ובחירום peacetimeבשגרה ) –כוחות הצבא מפתחים מודעות מצבית באמצעות פעולה 

(heightened tension and combat operationsכך, האינטראקציה של החיילי .) ם עם

 מספקת מידע על מרכיבים פוליטיים, חברתיים וכלכלייםהאוכלוסייה המקומית 

אינטראקציה זו גם בלבד.  חלקו לא יתקבל מאמצעים טכנייםבסביבה האופרטיבית, אשר 

 מאפשרת בניית אמון שעשויה להיתרגם למתן התרעה מוקדמת.

בסביבה  השתנות מהירה של התנאים :אתגרי הצבא בסביבה העתידית כוללים

המאיימת לקזז את היתרון היחסי  הבינלאומית; זמינות גבוהה של טכנולוגיות

-ע"י שחקנים מדינתיים ותת פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית; האמריקני

פעילות בסביבה אורבנית זמינות בידי היריבים;  יכולות סייבר מתקדמות; מדינתיים

 מורכבת.

המודיעין הצבאי אליהן נדרש המודיעין, בהן:  בהתאם, המסמך מתייחס לשורת משימות

 situational) מודעות מצביתיידרש לסייע למפקדים בפיתוח ובשימור רמה גבוהה של 

understanding)  לצד זאת, נדרש  וכנגד אויבים נחושים.בסביבה מורכבת בזמן שהם פועלים

כדי באזורי העניין של ארה"ב,  (normalcy) מה מגדיר את מצבי השגרההמודיעין להבין 

יסייע השינוי המאיימים על האינטרס האמריקני. זיהוי  שינוייםבמהירות  שיוכל לזהות

 .פעולות שיעצבו את שדה הקרבלמפקד לקבל החלטות בזמן אמת, ולבצע 

הצבא בהתמודדות עם יכולות שתכליתן הגבלת בנוסף, המודיעין נדרש לסייע לכוחות 

לשיפור יכולות . המודיעין גם נדרש (A2AD ,anti-access and area denial) חופש הפעולה

)לפי המסמך, היכולות  האיסוף הקיימות, כדי לתמוך בפעילות בסביבה אורבנית מורכבת

הקיימות אינן מספיקות(, תוך שימוש בכלי מיפוי אוטומטיים. כמו כן, המודיעין נדרש 

ר את המגבלות החוקיות אנושיים, להכיהקשר בין מרכיבים סביבתיים ולהבין את 

 ואת מסגרת הזמנים לפעולה. והציבוריות
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בהמשך מציע המסמך פתרונות לאתגרים אלה. הטבלה המצורפת מסכמת את האתגרים 

המרכזיים הניצבים בפני המודיעין הצבאי ומציגה את העקרונות המרכזיים במענה עליהם 

כנויות המודיעין, גופים ממשלתיים, )סו שיתופי פעולה ושילוב המאמציםבתחומים: 

 מבנה וארגון; טכנולוגיה, הכשרות.שותפים זרים(; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


