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 :4 מס' –מחקר עומק 

 ( Horizon Scanningסריקת האופק )

 בתהליכי קבלת החלטות ברמה הלאומיתמסייע  תהליך

 1נועם אלון  

 מבוא

ברמה הלאומית עם עוצמת ומהירות להתמודד ניסיון  ה( הינHorizon Scanningהאופק )סריקת 

. בחיפושן אחר דרכים לשפר את תהליכי קבלת העת הנוכחית של מורכבתהשינויים במציאות ה

ההחלטות הלאומית, ולהפוך אותן לאפקטיביות יותר, אך בעיקר לחסינות יותר להתפתחויות לא 

חלשים  מוקדמים ממדינות המערב להקים גופים שמטרתם לאתר סימניםצפויות, החלו חלק 

השפעה משמעותי הפתעה אסטרטגי ופוטנציאל לאירועים, התפתחויות ושינויים בעלי פוטנציאל 

על מנת לקנות זמן ולהיערך לקראתם מבעוד מועד, כמו גם במובנו הרחב,  הלאומי ביטחוןעל ה

 . אזרחי-ומילהעניק חוסן משמעותי יותר למרחב הלא

מאמר זה נועד לרכז את המידע והידע הקיימים על חלק מגופים אלה, שנתפסים כמובילים 

בעולם, ועל הדרכים בהן הם פועלים בתוך המרחב הלאומי שלהם, ולהמליץ האם וכיצד לאמצם 

במערכת הישראלית. לשם כך, נבחנו האתרים השונים של גופים אלה, ותשומת לב מיוחדת ניתנה 

ות התפיסתיות והמתודולוגיות שליוו את הקמתם, או ללקחים שהם הפיקו לאחר מספר לסוגי

פעילות. בנוסף, נבחנו התוצרים של הפרויקטים השונים בהם היו גופים אלה  ים שלאו שנ םחודשי

מאמר מבוסס על חומרים גלויים בלבד, ואפשר שחלק מהתובנות והתוצרים אינם המעורבים. 

ה נוספת באמצעות שיח ישיר עם ראשי הגופים הללו וקריאת חומרים מפורסמים וידרשו העמק

    שאינם גלויים. 

חלקו הראשון של המאמר יעסוק בהיבטים התפיסתיים והמושגיים שעומדים מאחורי גישת 

סריקת האופק. ראשית ננסה לעמוד על ההגדרות השונות שניתנו למושג במדינות השונות ולאחר 

מו. מצע זה יאפשר לנו להבין את הצורך בפיתוחו של מנגנון סריקת מכן נעמוד על הרעיון עצ

האופק והמאפיינים היסודיים שקשורים בו. בחלק השני של המאמר נרחיב לגבי כל אחד מששת 

סינגפור, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, יפן והאיחוד האירופי. חלק זה ינתח את  –המקרים שנבחנו 

                                                           
חקר לנועם אלון הוא מומחה בענייני אסטרטגיה, מודיעין, תהליכי למידה וחדשנות ועמית מחקר במכון 1 

 .במרכז למורשת המודיעין המתודולוגיה של המודיעין
משרדי רחב, במטרה -סוכנותי ובין-פורום בין 2017י משרד המודיעין, שהקים בסוף שנת "הוזמן ומומן עהמחקר 

 אחרות.מתקדמות  של מדינות לכונן על בסיסו מנגנון לסריקת האופק, כפי שקיים בשורה
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ם, המיקום הארגוני שלהם ותפקודם במערכת. בחלק הסיבות שהובילו להקמת אותם גופי

השלישי ננסה להציע הסבר לחסמים להקמת גוף דומה בישראל, ולהציע קצה חוט למימוש הרעיון 

המחקר מצביע על הצורך במנגנון סריקת אופק במדינה דוגמת ישראל, המתמודדת עם  בישראל.

דרכים רבות לממש רעיון זה. מציאות מורכבת, המשתנה במהירות, אך הוא גם מראה שיש 

המאמר אינו מתיימר להציע מודל מועדף, אלא להציג למקבלי ההחלטות שלושה מודלים 

דו והמבנה פוליטיות, שיאפשרו לתכנן את מקומו, תפקי-אפשריים, ושורה של שאלות ערכיות

 בישראל.   כזה גוף הארגוני הבסיסי של

 

  רקע

, קבינט או גוף לאומי אחר, דוגמת גופי ביצוע לאומיים וארגוני מחקר של של ממשלה ותהחלט

ובניסיון  -בין אם הוא קרוב בזמן ובין אם מרוחק בזמן  -עוסקות בעתיד קהילות המודיעין, 

להשפיע עליו. בנוסף, ההחלטות הללו מאופיינות בכך שהן משפיעות באופן מערכתי על תחומים 

כוונה כזו מלכתחילה. לכן, רצוי שהחלטות כאלו ייקחו בחשבון לא  משיקים ואחרים, גם אם אין

משמעויות על הרק את המציאות הנוכחית, אלא גם את האפשרויות השונות להתפתחותה בעתיד, 

לנו חשיבה כזו וצורת פעולה כזו אינן טבעיות  2השלכות האפשריות שלהן.הרחבות ההיקף שלהן ו

 3ברמת המערכת.ולא  הפרטלא ברמת 

ואינם זוכים  מכיוון אחר, תהליכים ומגמות )ולעיתים גם אירועים( הקורים ברחבי העולם

מתגלים לא אחת ככאלה שמשפיעים באופן מהותי על המרחב  לתשומת לב או להכרה בחשיבותם,

 מימדית,-ורב הציבורי, האזרחי והביטחוני הלאומי, במידה כזו שמחייבת היערכות רחבת היקף

היערכות מקדימה ומלווה לתהליכים חיצוניים ורמציה שלמה. היעדרה של ולעיתים אף טרנספ

תי לפגוע באופן מהוו 4בעלי פוטנציאל השפעה על המרחב הלאומי עלולה להוביל לפער רלוונטיות

.  להם הם מורגלים לאזרחיה את אורח החיים והערכים ביכולתה של המדינה להמשיך להבטיח

                                                           
בהקשר הצבאי ראה לדוגמא עדי יופה ודודי סימן טוב, "חקר מגמות בעיניים מודיעיניות: האם ניתן לחזות את 2 

. בהקשרים טכנולוגיים אזרחיים 104-96(, ע"ע 2017)אוגוסט  2גיליון , מודיעין הלכה ומעשההעתיד בעולם משובש?," 
 ראה לדוגמא: 

Effie Amanatidou and others, “On Concepts and Methods in Horizon Scanning: Lessons from Initiating 
Policy Dialogues on Emerging Issues,” Science and Public Policy, 39 (2012) pp. 208–221. 

 ציבוריים, ראה לדוגמא: -בהקשרים אזרחיים
Paul Higgs and others, “Pathways to early retirement: structure and agency in decision-making among 
British civil servants,” Ageing & Society, Vol. 23 (November 2003), pp. 761-778. 

 . 95-110(, ע"ע 2013)ת"א: ידיעות אחרונות,  פורקוגניטו: המוח העתידידוד פסיג', 3 
 –)מנדלה מוכר ספרים  השועל פנקס הכיס של, להרחבה על מושג פער הרלוונטיות ומשמעותו ראה: צבי לניר4 

 "למה החופש הגדול הוא בחופש הגדול?" – 4(, בעיקר רשימה 2014הוצאה אלקטרונית, 
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מגמה או אירוע מרוחק )בזמן, בגיאוגרפיה או בהקשר( היכולת לדמיין השפעה אפשרית של 

רחוקים, השפעות קרובים וגישה הבוחנת עתידים  ת גיבושולהכין את המדינה מבעוד מועד, מחייב

  .משרדיים-מימדיים ורב-רחבות היקף ותהליכים רב

בעשורים האחרונים התפתחו טכניקות רבות ומגוונות לתכנון מבוסס צורך זה הוביל לכך ש

( Backcastingשיבה עתידית. בין היתר ניתן למנות את רעיון התרחישים, הסרטה לאחור )ח

צורות היישום השונות של מדע הנתונים (, סימולציות, משחקי מלחמה ועוד. Forecastingולפנים )

(Data Science המסתמך על היכולת הטכנולוגית לאסוף, לאגור, לקטלג ולעבד מידע ,) בהיקפים

לזיהוי מגמות, תהליכים, תופעות ואנומאליות, אשר מסייע לייעול  ם, משמשות אף הןחסרי תקדי

, התפתחו גישות רחבות היקף יותר ו"רכות" יותר ןלציד 5תהליכי קבלת ההחלטות ברמות השונות.

סריקת ועוד.  8עתידנות 7חקר מערכות מורכבות, 6במאפייניהן, דוגמת חקר מגמות )טרנדולוגיה(,

שאפשר לשייכה למשפחה של הגישות הרחבות והרכות  ( היא גישהHorizon Scanningהאופק )

לתת מענה לצורך לקיים תהליכי קבלת החלטות מבוססי מידע ברמה במאפייניהן, שנועדה 

לעניינינו . וראוי להקדיש לכך מאמר נפרד קשה מאוד להבדיל בין כל הגישות הללו .הלאומית

ברור לן נועדו לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות תוך יצירת תהליך הן כובמאמר זה, די שנקבע כי 

 מעקב וביקורת.ונהיר, המאפשר 

 

 הגדרה של סריקת האופק

המקרים שנבדקו ומובאים במאמר זה, ומקרים נוספים שמוזכרים במקורות אך לא מובאים כאן, 

הערך שיישום רעיון סריקת האופק מעניק למנגנוני קבלת החלטות  עלמשקפים הסכמה 

, אשר יישומו של הרעיון אינו נקשר דווקא לקהילות המודיעין. מעניין שבכל המקרים, לאומיים

אמנם אין לכך הסבר  9הם הגופים שמורגלים בניתוח עתידים ובעיסוק בסריקה ועיבוד של מידע.

, שקהילות מההקשר האזרחי שניתן לסריקת האופקאפשר שהדבר נובע ברור בחומר, אך 

נראה שהחשש לקיים מנגנון סריקת אופק בקהילת כך, . המודיעין אינן נוטות לעסוק בו
                                                           

ראה לדוגמא, הרצאתה של קירה רדינסקי, לחזות את העתיד: 5
https://www.youtube.com/watch?v=IZQ1FaUuCwU. 

 2, גיליון מודיעין הלכה ומעשהטוב, "חקר מגמות בעיניים מודיעיניות," -ראה לדוגמא, עדי יופה ודודי סימן6 
  .104-96(, ע"ע 2017)אוגוסט 

לחשוב מערכת: גישות להבנה ולניהול של אברהם אלטמן,  להרחבה אודות הגישות השונות בחקר מערכות ראה:7 
 (.2016)ת"א: משרד הביטחון,  מערכות מורכבות

 (.2013)ת"א: משכל,  פורקוגניטולהרחבה אודות העתידנות וחשיבותה לקבלת החלטות לאומיות ראה: דוד פסיג', 8 
 National-בארה"ב מוכרים למחבר שני גופים העוסקים בטווחי זמן ארוכים, אך הם אינם כלולים בסקירה זו: ה9 

Intelligence Council (NICהמצוי בתוך קהילת המודיע ) ין האמריקנית. גוף זה אינו מגדיר עצמו )ואינו מוגדר על
, הכפוף למשרד ההגנה Office of Net Assessment (ONA) ידי המערכת האמריקנית( כגוף סריקת אופק. גוף אחר, 

  האמריקני עוסק בסריקת אופק אך מתמקד בתחום הצבאי ואינו עוסק במרחב הלאומי האזרחי.
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לאומי -ציבורי-יוגבל לעניינים ביטחוניים ובכך יחטא לרעיון שהוא אזרחישהוא המודיעין הוא 

בפועל, כאן  –איסוף וניתוח  –. יתר על כן, למרות שלכאורה מדובר בתהליכים דומים בעיקרו

לא הצבאי(  בוודאי, ולא בטוח בכלל שהמודיעין )רחבי היקף באופן משמעותיעוסקים בעניינים 

בחלק זה של המאמר ננסה לעקוב באופן  . על כל פנים,אתגר מסוג זהיכול באמת להתמודד עם 

רות השונות שניתנו לסריקת האופק במקרים השונים. הגדרות אלו ניתנו ביקורתי אחר ההגד

 דווקא על ידי  וולא ,שעסקו בחקר הרעיון לקראת יישומו במדינותיהםבדרך כלל על ידי צוותים 

אפשר לנו קצה חוט לתחילת יישום השאיפה היא שניתוח זה יגופי סריקת האופק הפעילים עצמם. 

 הרעיון בישראל.

ש שאין בנמצא עדיין מחקר סדור העוסק בנושא סריקת האופק. יחד עם זאת, מספר חשוב להדגי

 10מצע תיאורטי בסיסי. לפי מצע זה, ים, מספקיםרמאמרים ופרסומים, בעיקר של פרקטיקנ

המשמש לשתי תכליות: תכלית התרעתית, שנועדה לסייע למקבלי  כלי יאהסריקת האופק 

יותר, נושאים וסוגיות המצויים  מדויקהחלטות לאתר ולזהות, ככל שניתן מוקדם יותר ובאופן 

, אשר גם אם חלק מהמימדים בהם מוכרים הרי שתפיסתם כשלם איננה ברורה או בצמיחה

ת יותר ומכוונת לאיומים במימד הביטחוני, בניגוד להתרעה מודיעינית, שהיא קונקרטי .מוכרת

לאתר שינוי בעל פוטנציאל השפעה מערכתי על המרחב  הועדנהתרעה של סריקת האופק 

שנועדה ללכוד אותות  11,השנייה היא תכלית עיצובית תכלית. הציבורי-הלאומי ובעיקר האזרחי

והכרה בתחומים  כך שיאפשרו הבנהבאופן יצירתי, וזרמים שטרם זוהו, להרכיבם ולעצבם 

וכך לאפשר פיתוח של סוגי מדיניות חדשים. בתרגום חופשי לשפה המודיעינית, התכלית  ,חדשים

מצויה בתחום ה"לא ידוע שלא  השנייהשידוע" ואילו התכלית לא ידוע הראשונה מצויה בתחום ה"

 ידוע". 

שונה, מעט גיבשה הגדרה  פתחה גישת "סריקת האופק"תשבהן ה בפועל, כל אחת מהמדינות

)פירוט על הגופים השונים הללו, מיקומם  הציבו לגופים אלההן המלמדת על המטרות השונות ש

. כך, אוסטרליה וקנדה מדגישות בהגדרתן את מימד במערכת המקומית ותפקידם יובא בהמשך(

"סריקת האופק הוא החיפוש והאיתור. אוסטרליה הגדירה את העניין באופן רחב ומעט אמורפי: 

]מנגנון[ בעל גישה רחבה, האוסף עדויות על מגמות עתידיות וכיוונים אפשריים, שמאפשרים 

                                                           
thers, “On Concepts and Methods in Horizon Scanning: Lessons from and O Effie Amanatidou 10

Initiating Policy Dialogues on Emerging Issues,” Science and Public Policy, Vol. 39 (2012) pp. 209-211. 
 www.praxis.co.ilלהבנת רעיון עיצוב הקטגוריות החדשות, ראה: צבי לניר, "ליצור קטגוריות חדשות בעולם" 11 
(2005.) 

http://www.praxis.co.il/
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קנדה, מיקדה את  12לזהות אתגרים והזדמנויות ]וכך[ להקל על גיבוש חשיבה ומדיניות חדשניים."

שיצרה חלוקה בסיסית בין פעולת הסריקה, המוגדרת כניסיון לאתר שינויים במרחב תוך ההגדרה 

דינתי ובמרחב הבינ"ל, שהינם בעלי פוטנציאל להשפיע על מדיניות הממשלה מ-הפנים

(, המוגדרת כניסיון לבחון כיצד אותם Foresight; לבין פעולת הצפייה העתידית )ותוכניותיה

שינויים יכולים להתפתח ולייצר אינטראקציות באופן שייצר אתגר או הזדמנות חדשים 

  13למדיניות.

יותר, ומדגישה  מדויקתלה, האיחוד האירופי גיבש הגדרה המנסה להיות לעומת הגדרות רחבות א

הפעולות הנדרשות לביצוע סריקת אופק. מנגד, בהגדרה זו אין ניסיון למקד את את  פרטנותביתר 

בלבד, וניתן להבין כי מנגנון זה ישים גם להקשרים ברמות תפקיד סריקת האופק להיבטי מדיניות 

 :)לדוגמא, בתוך קהילות מודיעיניות( נמוכות יותר

סריקת האופק הוא ]מנגנון[ לחיפוש, איתור וזיהוי שיטתיים של סימנים מוקדמים 

להתפתחויות משמעותיות פוטנציאליות. אלה יכולים להיות סימנים חלשים )או 

מוקדמים(, מגמות, קלפי פרא, התפתחויות, בעיות כרוניות, סיכונים ואיומים, כולל 

ם המצויים בשולי תחומי החשיבה והעניין הנוכחיים אשר מאתגרים הנחות יסוד ענייני

להתקיים באופן של שיטוט או גישוש )אקספלורציה(  הקיימות. סריקת האופק יכול

חיפוש מידע בתחום מסוים, בהתבסס על המטרות ל תפתוחים, או להיות מוגבל

של סריקת האופק יכול הקבועות של פרויקטים או משימות ברורים. אופק הבחינה 

להגדיר,  מבקשתלהיות בעל טווח קצר, בינוני וארוך. מכל מקום, סריקת האופק 

בהתאם למועד הסריקה וביחס למערך של קריטריונים ברורים וקבועים, את מה שהוא 

 14קבוע ויציב, את מה שהוא בר שינוי, ואת מה שהוא משתנה באופן קבוע.

 

אזרחי הן -של סריקת האופק לחוסן של המרחב הלאומיהדגישה בנוסף את הערך בריטניה 

בהכנתו לתפניות והן בהכשרתו הכללית כגוף גמיש המסוגל להכיל ולהתמודד סביבות עתידיות 

  :מגוונות

סריקת האופק הוא מנגנון שבוחן באופן שיטתי עדויות על מגמות עתידיות. סריקת 

מיטבי לקראת הזדמנויות לממשלה להחליט האם היא מוכנה באופן  תהאופק מסייע

                                                           
capital-publications/human-media/current-and-http://www.apsc.gov.au/publications-להרחבה ראה: 12

scanning-matters/2014/horizon. 

 .ghtforesi-and-http://www.horizons.gc.ca/en/content/scanning-0 ראה13 
14 Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Models of Horizon Scanning: How to 
integrate Horizon Scanning into European Research and Innovation Policies (Paper Submitted to the 
European Commission), Dec. 2015, p.3.   

http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/current-publications/human-capital-matters/2014/horizon-scanning
http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/current-publications/human-capital-matters/2014/horizon-scanning
http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/current-publications/human-capital-matters/2014/horizon-scanning
http://www.horizons.gc.ca/en/content/scanning-and-foresight-0
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או איומים עתידיים, ולהבטיח שסוגי המדיניות השונים שהיא מקבלת יהיו חסינים 

 15וגמישים מספיק ]להתמודדות[ עם סביבות עתידיות מגוונות.

 סיכום ההגדרות של סריקת האופק במדינות המערב

 

 דגשים פירוט ההגדרה 

 סימניםחיפוש ואיתור  רחבה וכוללנית אוסטרליה

הפרדה בין פעולת הסריקה לבין  קנדה

 פעולת הצפייה לעתיד

השלכות הסריקה על המדיניות  רחבה וכוללנית בריטניה

 והמוכנות

גבוהה, אך שמותירה את רמת  האיחוד האירופי

 המערכת וטווח הזמן פתוחים

 הרחבה על הפעולות הקונקרטיות

 

רעיון סריקת  פור, בחרו שלא להגדיר במדויק אתוסינגשחלק מהמדינות, דוגמת יפן לציין מעניין 

האופק, או לכל הפחות לא לשתף את ההגדרה במרחב הציבורי. מנגד, הן בחרו להסביר את הרעיון 

 שעומד מאחורי סריקת האופק ולפרט את מנגנון הפעולה שלו. בכך יעסוק החלק הבא.  

 

 מאחורי סריקת האופקהעומד הרעיון 

היפר קישוריות )וירטואלית ומידע  היצףפיתוחים טכנולוגיים מואצים, נת במאופיי 21-המאה ה

ופיסית כאחד(. נקודת המבט המוכרת על התופעות הללו מדגישה את המציאות המורכבת 

 שמאחורי הרעיון. רלוונטי וההשתנות המהירה בה ולפיכך גם את הקושי לזהות את השינוי בזמן

היבט אחר שנובע מתופעות אלה: התנועה לא רק היבט זה, אלא גם מדגיש  האופק סריקת

של עשרות מונים בהיקף באופן ויראלי המהירה של אירועים ומגמות על פני הגלובוס, וגידול 

, אלא בלבד , אם כן, איננו הניסיון לזהות ולאפיין תופעות ושינוייםהדגש הייחודיההשפעה שלהם. 

רכות מדינתיות מורכבות להתאים עצמן מבעוד מועד, או לכל ר מנגנון שיאפשר למעוליצלנסות 

 הפחות להתחיל את תהליכי השינוי וההתאמה, לתופעות ושינויים שכבר נצפים. 

המניחה שהעתיד הוא פתוח ולא גישה מודיעינית, בבגישה ניהולית יותר מאשר  , למעשה,מדובר

, יש מקבל ההחלטות בעת קבלת ההחלטההמבט של סגור )ולכן, אין המדובר בחיזוי( וכי מנקודת 

הנחה נוספת היא שההחלטות שמתקבלות בהווה הן בעלות  16תמיד יותר מאפשרות אחת לבחירה.

השפעה רבה על האופן שבו מתפתח העתיד ועל מרחבי האפשרויות הנוספים שנפתחים מרגע 
                                                           

15 https://www.gov.uk/government/groups/horizon-scanning-programme-team. 
16 www.gov.uk/government/groups/horizon-scanning-programme-team 

http://www.gov.uk/government/groups/horizon-scanning-programme-team
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ליניארי(, אשר שהתקבלה החלטה. מכאן, שהעתיד הינו רעיון מתפתח ומשתנה באופן קבוע )ולא 

הנחה שלישית גורסת  17למקבלי ההחלטות יש השפעה רבה )גם אם לא בלעדית( על עיצובו.

שלהחלטות של מקבלי החלטות אסטרטגיים יש פוטנציאל השפעה רחב יותר וארוך טווח יותר 

 לזהות באופן אינטואיטיבי. "לראות בעין", או מזה שניתן 

יכולת להתמודד עם מהירות השינויים במציאות ועם , בנוסף לתחושות של חוסר הבנות אלה

להקים גופים  ישויות בין לאומיותו ממשלות מספרהובילו  ההפתעות ששינויים אלה מייצרים,

העוסקים בסריקת האופק ולשלבם באופן הדוק בתהליכי קבלת ההחלטות האסטרטגיות של 

במיקום ארגוני שונה ל אחד מגופי סריקת האופק שנבחנו הוקם כאמנם,  18.הממשלה משרדי

)ועל כך יורחב בחלק הבא(, אך לכולם  עם חזון, מטרות והגדרות שונותבמערכת, ובהתאם גם 

 משותפים: ועקרונות מספר מאפיינים

 בחינה שיטתית, סדורה וחוזרת, המבוססת על מתודולוגיה ברורה ומוצהרת  - שיטתיות

גישה זו מובילה להתפתחותה של מומחיות  עקוב אחריו ולבקר אותו.ותהליך שניתן ל

 )ומומחים( לתהליך. 

 על ריבוי מומחים מתחומים שונים, שותפות של מספר  מבוסס - ריבוי נקודות מבט

משרדי ממשלה ונקיטה בשיטות וטכניקות שונות. אלו מאפשרים לחרוג מהגבולות 

ניתן ר ולבחון את הנחות היסוד. למעשה, התפיסתיים והידע הנוכחיים, כמו גם לאתג

לזהות בתהליך פעולה לאור שתי הנחות עבודה: האחת, הבנה עמוקה שיכולת הלמידה 

מתהליך המיפוי  חלק משמעותיהאנושית קשורה קשר הדוק להנחות יסוד. לפיכך, 

השנייה, הכרה בכך שאף אדם או קבוצת  יסוד ואתגורן.ההנחות  הראשוני הוא איבחון

אינם יכולים להקיף את כמות הידע והמומחיות הנדרשת,  –חכמים ככל שיהיו  –אנשים 

ולו משום שפוטנציאל מגוון הנושאים והתחומים בהם עוסקים בסריקת האופק הוא 

עצום. לפיכך, חלק מהותי בתהליך הוא יצירת המרחב המאפשר, זיהוי המומחים השונים 

ו בעלי ידע שאינם בהכרח מומחים אקדמיים )גם כאלה שרק משיקים לתחומי הליבה( א

 ושיתוף ידע.

  אחת המטרות המרכזיות של יישום סריקת האופק היא שיפור  -תעדוף משאבים לאומי

היכולת של הדרג הלאומי להעריך ולתעדף משאבים לצורך מוכנות עתידית. זאת, תוך 

                                                           
, מודיעין הלכה ומעשה"פרואקטיביות וגישה עיצובית: עקרונות התפיסה המתודולוגית בחטיבת המחקר בשב"כ," 17 

 .126-122(, ע"ע 2017)אוגוסט     2גיליון 
18 Victor van Rij, “Joint Horizon Scanning: Identifying Common Strategic Choices and Questions for 
Knowledge,” Science and Public Policy, Vol.37 (February 2010), pp. 7-18. 
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למידה  ות, משמעויותיהן והשלכותיהן הפוטנציאליות.הכרה ולמידה של טווח האפשרוי

 עדוף לאומי המבוסס על מידע וידע.זו מאפשרת למקבלי ההחלטות להוביל ת

  אף שאין הגדרה של מסגרת זמנים מינימלית, ההנחה היא שסריקת  - טווחי זמן ארוכים

ם יותר . יוצאי דופן הם מקרים קרוביחמש שנים ומעלההאופק עוסקת בטווחי זמן של 

 בזמן, אך בעלי מרחב השפעה רחב היקף ומשמעותי.

 בעלי פוטנציאל  מוקדש למגמות ושינוייםדגש מיוחד  - התלכדות של מגמות ותהליכים

  , מתוך הנחה שהתלכדותם תוביל להעצמת האפקט וההשפעה שהם מייצרים. התלכדות

  רחבת היקף  היכרותלבשל הדרישות מגופי סריקת האופק  - ושיתופי פעולהשקיפות

הגישה הבסיסית שהם סיגלו לעצמם היא של  -)גיאוגרפית ונושאית( ורב ממדית 

שיתופיות ושקיפות הן לתהליכים והן לנושאים. ממד נוסף של שיתופיות היא 

מרבית הארגונים הללו יצרו קהילות  במתודולוגיה ובנכונותם לחלוק ידע וניסיון.

 מם והן בינם לבין ארגונים אחרים במדינה.משותפות ורשתות קשרים הן בינם לבין עצ

 

 מתודולוגיה תהליכית

 בפרויקטיםגופי סריקת האופק מייצרים תוצרים כתובים מגוונים, החל מדו"חות עיתיים וכלה 

. התוצרים הללו מאופיינים בשונות רבה בשל הגיוון של מושאי מסויםממוקדים בתחום עניין 

המחקר, הצרכנים והדרישות. יחד עם זאת, ניכר שכולם כאחד מדגישים כי התוצר המרכזי שלהם 

הוא התהליך עצמו, באמצעותו לא רק מיוצר הידע החדש, אלא מוטמעים במערכת הרעיונות 

המקום שגופים אלו ולשפר הסיכוי ליישומם.  השונים באופן שמאפשר להם להפוך לעניין מעשי

לאומי, וההקפדה של מקבלי ההחלטות על -זוכים לו במסגרת תהליך קבלת ההחלטות האסטרטגי

, תוך שהם משמשים כמודיעין אסטרטגי להם להיות אפקטיביים יםשילובם המלא בתהליך מסייע

כות ארוכות הטווח ורחבות הבנת המשמעויות וההשלהמסייע ב 19)שאיננו מודיעין צבאי בהכרח(

 החלטה על הקצאה ותעדוף משאבים לאומיים.ומהווים נדבך חשוב ב, שלו ההיקף

 

 

                                                           
טוב ונעם -לדיון קצר בעניין מקומו של המודיעין האסטרטגי בתחומים הלאומיים האזרחיים ראה: דודי סימן 19 

)פברואר  80, גיליון מבט מל"מאלון, "האם תרומת המודיעין צריכה להיות מוגבלת לעניינים ביטחוניים בלבד?" 
 .25-24ע (, ע"2018
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 המיקום התפיסתי של גופי סריקת האופק בתהליך קבלת ההחלטות הלאומי

 20)מבוסס על המודל של האיחוד האירופי(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Models of Horizon Scanning: How to 
integrate Horizon Scanning into European Research and Innovation Policies (Paper Submitted to the 
European Commission), Dec. 2015, pp. 7-9.   
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המנגנונים שהוקמו ונסקרו במאמר זה מדגישים את ההכרח ההיבט התהליכי,  תלאור חשיבו

את עקרונות התהליך הזה, גופי בהיצמדות למתודולוגיה תהליכית ברורה, שקופה, וניתנת לבקרה. 

סריקת האופק השונים מנסים להנחיל גם לשאר משרדי הממשלה ולגופים המדינתיים, 

 :ן השלבים העיקריים בתהליךעל כל פנים, להל כמתודולוגיה סדורה לקידום שינויים.

 אותות חלשים ומגמות מבצבצות, והתייחסות אליהם  השלב הראשון הינו איתור וזיהוי

טריגרים שמחייבים פעולה. הטריגר לתחילת התהליך יכול להיות חיצוני, במובן של כ

איתור טכנולוגיה, רעיון או תהליך שנראים כבעלי פוטנציאל השפעה. הטריגר יכול להיות 

גם פנימי, במובן של זיהוי צורך בתוך המערכת. בהתאם, תהליך סריקת האופק מתבצע, 

תהליך סריקת האופק הינו יקר מבחינת שי ופנימי. היות חיצונ -בדרך כלל, בשני הממדים 

זמן וכוח אדם מומחה )שגם כך נמצא במחסור תמידי( ומצד שני, כמות הטריגרים 

הפוטנציאליים הם רבים מאוד, מוקדשת חשיבה רבה לזיהוי של טריגרים בעלי פוטנציאל 

ר וקריאה של בפועל, שלב זה מלווה באיתו ., ולמיקוד התהליך בהםהשפעה משמעותי

חומרי רקע, ספרות רלוונטית וראיונות של אנשי תוכן ומומחים לסוגיה. התוצר המרכזי 

אחת הסוגיות  של השלב הזה הוא החלטה באשר לטיפול או אי טיפול בסוגיה.

המשמעותיות ביותר שמטופלות על ידי רבים מגופי סריקת האופק הוא הזדקנות 

ם טכנולוגיים המשנים את דפוסי התעסוקה במשק. סוגיה אחרת היא שינוייהאוכלוסייה. 

מימדי. לדוגמא, שאלות מתחום הטכנולוגיה -בהתאם לגישה, הסוגיה מטופלת באופן רב

; )האם ניתן לשפר את איכות החיים מחד גיסא והאם ניתן למנוע הזדקנות מאידך גיסא

ום המדע (, שאלות מתחהאם ניתן לבסס משק כלכלי שאינו מבוסס על עבודה אנושית?

 רבים)מחלות, תופעות ביולוגיות חדשות וכד'(, שאלות מתחום הסוציולוגיה )חברה ש

( ועוד. וכד'(, שאלות מתחום הכלכלה )ביטוחים, שכר או לא עובדים חבריה זקניםמ

בהקשר הטכנולוגי, לדוגמא, מעניינת הגישה שעוסקת דווקא בהשלכות התופעה 

המהירה והשינויים עצמם על החברה והכלכלה, כשלעצמה. קרי, השלכות ההתקדמות 

   21ולאו דווקא כיווני הפיתוח בתחומים הטכנולוגיים הנוכחיים.

 לצד הרחבה של מערך  22הינו מסגור הסוגיה. ,ואבן הראשה של התהליך כולו ,השלב השני

הסריקה לצורך איתור שינויים נוספים במרחב, קריאת חומרים נוספים וביצוע ראיונות 

                                                           
 לדוגמא:ראה  21

“New Horizons: Future Scenarios for Research & Innovation Policies in Europe,” European Commission 
(2017) 
22 Models of Horizon Scanning, pp. 10-12. 
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חים נוספים, מתקיים תהליך חשיבתי שנועד להחליט על האופן שבו יש למסגר עם מומ

בבסיסה.  ותאת הסוגיה, לסמן את גבולות העיסוק בה ולזהות את הנחות היסוד שעומד

החשיבות של המסגור והנחות היסוד קשורה קשר הדוק להמשך התהליך, שנועד לפרום 

התוצר המרכזי של שלב זה הוא  מחדש בהקשר הייחודי. ןאת ההבנות האלה ולהרכיב

מסגרת  -הלכה למעשה  -הסכמה רחבה על המסגרת והנחות היסוד שלה, באופן שמייצר 

דוגמא לכך היא הניסיון הקנדי לצקת תכנים חדשים למושג  תית.סמערכתית תפי

( כך שיהפוך ממושג שמשמש בהקשרי מדיניות בינ"ל, למושג Sustainabilityהקיימות )

דוגמא בהקשר הטכנולוגי היא דו"ח שהוכן  23מדיניות הפנים הקנדית.שמשמש בהקשר 

את היכולות  המתאר, 2017הסינגפורי משנת  RAHS-בעקבות הסדנא השנתית של ה

האם הפרדיגמה הנוכחית, לפיה עיקר כוחה  בוחןהטכנולוגיות הצבאיות הסיניות ו

 24וונטי.הטכנולוגי של סין הוא בהנדסה לאחור ובהעתקת חדשנות, עודו רל

  השלבים השלישי והרביעי מתמקדים בעיבוי ההבנות על המערכת וחלקיה ויוצרים את

עוסקים בשלב השלישי  אלו הם שלבים תפיסתיים בעיקרם. התשתית לשינוי הנדרש.

בקטגוריזציה של חלקי המערכת והיחסים ביניהם. בשלב הרביעי עוסקים באיפיון 

. לצורך כך, להתכונן בצורה מיטביתבמערכת הלאומית כדי  השינויים הנדרשים

שני המתמקדים באיתור מאיצי השינוי האפשריים, במיפוי שינויים אפשריים במעגלים 

שלישי, ובוחנים תוצאות של התלכדויות אפשריות. התוצר המרכזי של שלב זה הוא הו

מפה תפיסתית )לא בהכרח כמפה ויזואלית( הכוללת את המסגרת המקורית, אך חורגת 

 ממנה ומצביעה על פוטנציאלי השינוי האפשריים.  

 ם בשלב החמישי ממפים את התרחישים האפשריים להתפתחות השינויים שהוצבע עליה

קודם לכן. בין היתר, יש חשיבות לבחינתם למול הנחות היסוד הראשוניות ולנסות לעצב 

, תוך מיצוי של נקודות מבט מגוונות הנחות יסוד חדשות הרלוונטיות למסגרת החדשה

לזיהוי אתגרים, סיכונים והזדמנויות. התוצר המרכזי של השלב הוא תכנית ורחבות 

דוגמאות לכך הן סדרה של פרסומים של גוף סריקת אסטרטגית לביצוע השינוי הנדרש. 

האופק הקנדי, בסגנון של "מה אם...". בין היתר פותחו הנושאים הבאים: מה אם 

( יאיץ את כלכלת IoTהתשתיות הציבוריות יהיו חכמות?, מה אם האינטרנט של הדברים )

                                                           
23 http://www.horizons.gc.ca/en/content/canada-2030-scan-emerging-issues-sustainability 
24 Jansen Wee, “The (Largely Unseen) Technological Advancement of the Chinese,” 
www.nscs.gov.sg/irahss-2017-think-pieces/index.html. 

http://www.horizons.gc.ca/en/content/canada-2030-scan-emerging-issues-sustainability
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ספקת המיחזור? מה אם ממשלות וחברות ייתבעו בבתי משפט בנוגע לחוסר פעולה מ

 25בתחום של השינויים האקלימיים?

 עוסק בהנגשת התוצרים לצרכנים המרכזיים שלהם. יש לזכור כי הצרכנים  מסכםהשלב ה

אמורים היו להשתלב בתהליך משלביו הראשונים, ולפיכך אין המדובר בתוצרים 

שמונחתים עליהם, אלא בתוצרים של תהליך משולב, עליהם הם השפיעו ובמידה רבה היו 

לקוח, עליהם להצביע על שותפים לעיצובם. לצד הצורך שהתוצרים יהיו בשפה של ה

למעשה, שלב אחרון  אתגרים למדיניות הנוכחית, ועל צרכים חדשים/נוספים כגון מידע.

 זה אמור לשמש מקפצה לתהליך נוסף הנובע מהצרכים החדשים. 

 

 

 

  

                                                           
25 http://www.horizons.gc.ca/en/content/publications 

 תהליך "סריקת האופק"



13 
 

 (Horizon Scanningצורות מימוש שונות לרעיון סריקת האופק )

חלק זה ינתח את לאחר שעסקנו בניתוח ההיבטים המשותפים של מנגנוני סריקת האופק השונים, 

באופן שבו הם ממומשים במדינות השונות. נתמקד בחמש המדינות שאותרו  ההבדלים

מתקדמות במימוש הרעיון מחד גיסא, וככאלה שמספקות דגמים שונים מהותית מהם ניתן כ

תכלול את  ן. ההשוואה ביניהבריטניה, סינגפור, קנדה, אוסטרליה ויפן ללמוד מאידך גיסא:

המיקום והמבנה הארגוני, המטרה המוצהרת, תחומי העיסוק המרכזיים, וטווחי הזמן בהם הם 

 עוסקים.

 

 26סינגפור

התקבלה  Risk Assessment and Horizon Scanning (RAHS)היוזמה הראשונית להקמת 

עולה ור ההבנה ש, לא2004יולי ה באימצבמסגרת התוכנית האסטרטגית למאבק בטרור שסינגפור 

למהלך תחושת  וניתן להתכונן לכך. ברקעואף , ושיש צורך להפתעות אסטרטגיותהסבירות 

ממה שנתפס כעליה באיום הן מהמשבר הכלכלי באסיה והן פגיעות מאיומים אסטרטגיים שנבעה 

(, פיגועים שבוצעו בסינגפור נגד 2001פיגועי התאומים )בעיקר בעקבות , הגלובאלימהטרור 

 : SARS- (2003)(, והתפרצות מחלת ה2001השגרירויות האמריקנית, הבריטית והישראלית )

"בטווח הזמן הארוך, עלינו למסד יכולות של ניתוח סיכונים וסריקת 

ות אופק כדי להתמודד בהצלחה עם הצורך לצפות הפתע

אסטרטגיות....חוסר ודאות וחוסר יכולת לצפות התפתחויות עתידיות 

הם האתגרים המרכזיים, והמיקוד שלנו ]בהקשר ליישום שלהם[ יהיה 

 27בהתמודדות עם הפתעות..."

 

 ,טכנולוגי )בשיתוף מכון ארלינגטון האמריקני( כפרויקט 2005בפועל, התוכנית אושרה במאי 

שתאפשר לסרוק משולבת בין אדם ומכונה ממוחשבת שנועד להעמיד בתוך כשנתיים מערכת 

ברחבי הרשת, לאתר סימנים חלשים בעלי פוטנציאל התפתחות להפתעה אסטרטגית ולבחון 

המיקוד של התוכנית היה, תרחישים אפשריים מהם יש צורך להתריע בפני מקבלי ההחלטות. 

איומים  עלגם באיתור, זיהוי והתרעה  תעוסקהיא , אך טחוןובמידה רבה עודנו, בתחום הבי

בשנת . לאומיים שאינם בטחוניים )התפרצות מחלות, התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות ועוד(

                                                           
26 www.nscs.gov.sg 
27 The Fight Against Terror: Singapore’s National Security Strategy, www.NSCS.gov.sg, 2004 

http://www.nscs.gov.sg/


14 
 

 , לאחר שהמערכת שנבנתה הוכיחה יכולת פעולה טובה בסריקת הרשת, באיתור סימנים2007

התוכנית אושרה ותוקננה באופן קבוע, כחלק מהמשרד  התרעה מפני סיכונים והזדמנויות,

  28, אשר כפוף לראש ממשלת סינגפור.הביטחון הלאומילתיאום 

 

 

 

                                                           
בראיון שקיימנו עם בכיר במשרד המודיעין הישראלי שהיה בסיור למידה בסינגפור עלה כי בפועל הוקמו שני גופים 28 

בעלי תפקוד דומה. האחד במשרד לתיאום הביטחון הלאומי המפורט כאן והאחר, בעל אוריינטציה אזרחית, הוקם 
חוקרים  10שלה. גוף זה הינו גוף קטן המכיל ( הכפוף ישירות למשרד ראש הממPeter Ho)  בניהול פיטר הו
 שנים.  3-2המתחלפים מדי 
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, מתבססת על המערכת וניתוח סיכונים קסריקת האופ מנגנוןמהווה ההתוכנית השלמה, 

)ולמידת חשבת שאושרה וממשיכה להתפתח במרכז הטכנולוגי, אך כוללת שילוב בין מחשב והממ

 : ה ארגוניםשלושעל  מכונה( לבין מרכזים אנושיים ולמעשה נשענת

 ( המרכז למחקרRTC-RAHS Think Center )–  משמש כמרכז אינטגרציה ומחקר של

לכדי תוצרים ותהליכים שישרתו את מנגנוני המדינה. ועיבודם האיומים וההזדמנויות 

במתודולוגיה ותהליכי חשיבה בנוסף, המרכז תומך את הממשלה ואת משרדי הממשלה 

 לטווח רחוק.

 ( המרכז לסריקת האופקHSC – Horizon Scanning Center )-  המשמש כחדר מצב ובו

למעשה מתנהלת הפעילות השוטפת לאיתור וזיהוי סימנים ראשוניים לאיומים ו/או 

 ,לא רק לתחום הביטחוןוהזדמנויות. חדר המצב נותן שירות למשרדי ממשלה שונים 

ובמסגרת זאת חולק הן את מאגרי המידע והן את המערכות עם סוכנויות ומשרדי 

בפועל, המערכת נשענת על רשת מסווגת לשימוש ביטחוני ועל רשת  ממשלה אחרים.

 פתוחה, המשרתת גם את שאר הסוכנויות והמשרדים. 

 ( המרכז לניסוייםREC – RAHS Experimentation Center )-  מרכז טכנולוגיה

ונועד לפתח ולשפר את המערכות הטכנולוגיות לסריקת  2007הוקם בשנת שנות שוחד

ברמה הלאומית. בנוסף, המרכז מבוססי מידע קבלת החלטות לסייע לתהליכי האופק ו

 מתמחה בסריקת האופק בתחום הטכנולוגיה. 

(, בתוכו פועלים המרכז לסריקת האופק NSCSהמטרה של המרכז לתיאום הביטחון הלאומי )

 & Secureמדינה בטוחה וחסינה/בעלת יכולת התאוששות )ליצור המרכז לניסויים, היא ו

Resilient nation כדי לעמוד במטרה, המשימה המרכזית של המרכז היא לשמש כמרכז לחיבור .)

כלל הסוכנויות והגופים המשרתים את הביטחון הלאומי של סינגפור, לצורך הסתכלות משותפת 

המרכז לסריקת האופק וניתוח  ,בהתאםות ויצירת מודעות משותפת. על התפתחויות עתידי

טכנולוגיות, תהליכים חברתיים, מדעיים וכלכליים, סוגיות של  –סיכונים עוסק במגוון נושאים 

ביטחון ומדיניות חוץ ועוד. בנוסף, המרכז מפיק דו"חות עיתיים ומטפל בפרויקטים ייחודיים 

 20-ל 5שהוטלו עליו על ידי משרד ראש הממשלה. כלל התוצרים עוסקים בטווחי הזמן שבין 

 שנים.
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 29יהבריטנ

תחת משרד  2013( הוקמה בשנת Horizon Scanning Secretariatהאופק )המזכירות לסריקת 

( ששימש כיו"ר Jon Dayועדה בראשות ג'ון דיי )של \דו"ח האימצה הממשלה לאחר שהקבינט 

(, אשר מונתה Joint Intelligence Committeeהועדה המשותפת של קהילת המודיעין הבריטית )

לבחון כיצד להטמיע את רעיון סריקת האופק בשירותי המדינה כדי לזהות סיכונים והזדמנויות 

ארוך ולאפשר מוכנות מיטבית אליהם. זו הצטרפה למרכז לסריקת האופק -בטווח הזמן הבינוני

שהוקם מספר שנים קודם לכן במשרד המדע ועסק באיתור חידושים במדע וטכנולוגיה. בחודש 

 Horizon HSPT - Scanningאוחדו שני הגופים לתוכנית מרכזית לסריקת האופק,  2014מרץ 

Programme Team למרות האיחוד, התוכנית הלאומית לסריקת . המדע, אשר ממוקמת במשרד

עוסק בנושאים  -צוות דלתא  –האופק בנויה, הלכה למעשה, משני צוותים. הצוות האחד 

לצד עוסק במגמות ואירועים כלליים.  –צוות סיגמא  –הצוות השני טכנולוגיים ומדעיים ואילו 

התוכנית המרכזית, קיימים צוותים עצמאיים לסריקת האופק בכל אחד ממשרדי הממשלה, אשר 

היושב  מכל מקום, הפירוט במאמר זה עוסק בצוות הלאומי עוסקים בתחומי עניינם הייחודיים.

 .במשרד המדע

מחקר שיטתי של מידע הינה להוביל  לסריקת האופק של בריטניה המטרה של התוכנית הלאומית

על מגמות עתידיות אפשריות, כדי לסייע לממשלה להעריך האם היא מוכנה להתמודד עם 

                                                           
29 www.gov.uk/government/groups/horizon-scanning-programme-team 
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. סיכונים והזדמנויות עתידיות, וכדי להבטיח לה חסינות וגמישות למול סביבות עתידיות שונות

ג'ון דיי, אשר קבעה שתפקידו המרכזי של מנגנון נגזרה מההגדרה שהציבה הוועדה של מטרה זו 

סריקת האופק הוא בחינה שיטתית של מידע לשם זיהוי איומים, סיכונים והזדמנויות שיאפשרו 

 קבלת החלטות טובה יותר ומוכנות של המערכות הממשלתיות:

"בחינה שיטתית של מידע לצורך זיהוי איומים, סיכונים, תחומים 

חורגים מטווח הזמן של כהונה פרלמנטרית. צומחים והזדמנויות, ה

, תוך שיפור יכולת המיצוי ]של זאת, באופן שיאפשר מוכנות טובה יותר

 בתהליך קבלת ההחלטות."הידע והמידע[ והשיטתיות ]המתודולוגית[ 

הוטל על הצוות הלאומי לוודא שתוצריו מתורגמים למדיניות ברמות המתאימות, מלבד מטרה זו, 

ותפת והבנות משותפות בכלל משרדי הממשלה והארגונים הציבוריים, לוודא שאין לייצר שפה מש

בהתאם, בין המשימות של הצוות מוזכרים הקמת קהילות כפילויות ולשתף תהליכים ושיטות. 

שיאפשרו שיתוף מידע, ידע ותהליכים בהתאם לנושאים השונים; פיתוח מתודולוגיות, שיטות 

ההחלטות והטמעתם במערכת הציבורית; והצפה של סוגיות  וטכניקות לשיפור תהליכי קבלת

נראה שהקשר בין הצוות הלאומי לצוותים במשרדים האחרים  מרכזיות לדרג מקבלי ההחלטות.

איננו קשר של היררכיה וכפיפות, אלא של שיתוף פעולה והשלמה. הצוותים המשרדיים אחראים 

. במקביל להם הצוות הלאומי עוסק על סריקת האופק בתחום משרדם, וכפופים למשרד עצמו

משרדיות, או בסוגיות שחורגות מהיקף המשרדים, או במשימות שמוטלות -בעיקר בסוגיות בין

עליו מהקבינט. בנוסף, לצוות הלאומי יש שני תפקידים משמעותיים: האחד הוא לפתח ולהטמיע 

ר הצוותים פועלים מתודולוגיות ושיטות, והשני הוא הפעולה השוטפת מול הקבינט )בעוד שא

טווחי הזמן בהם עוסק הצוות הלאומי מוגדרים כבעלי השפעה במסגרת המשרדים עצמם(. 

 שנים.  20-5החורגת מטווח הזמן של כהונת הפרלמנט, אך בפועל טווחי הזמן מגוונים בין 
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 30יפן

הגוף העוסק בסריקת האופק ביפן ממוקם במשרד המדע, תחת המרכז למדיניות בתחומי המדע 

, ומתמקד National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP)והטכנולוגיה, 

למעשה, מדובר בשני גופים העובדים במשולב לאיתור וזיהוי של בתחומי המדע והטכנולוגיה. 

תחויות מדעיות בעלי פוטנציאל השפעה על החברה והשגשוג היפניים. הגוף טכנולוגיות והתפ

 – Science and Technology Foresight (STF) צוות לזיהוי טכנולוגיות ומדע עתידיים, –האחד 

ועיסוקו המרכזי הינו הוצאת דו"ח מקיף מדי חמש שנים, הסוקר את  1971הוקם כבר בשנת 

לספק תמונה כיצד יראה עולם המדע והטכנולוגיה  כדים, הפיתוחים הטכנולוגיים והמדעיי

צוות לזיהוי מגמות  –שנים. הגוף השני  30העתידי. תמונה זו עוסקת, בדרך כלל, בטווחי זמן של 

הוקם מאוחר יותר )ככל  – Science and Technology Trends (STT) טכנולוגיות ומדעיות

של המאה העשרים( ועוסק בחקר מגמות העל של הטכנולוגיה והמדע.  90-הנראה בסוף שנות ה

במסגרת זאת, הגוף עוסק בזיהוי שינויים מרכזיים בתחומי העיסוק והמיקוד של המדע 

יצוין,  יה.והטכנולוגיה, ובהשוואות בין גישות שונות לפתרון בעיות דומות בעולם המדע והטכנולוג

טק, שאחראי למערכת -כי בניגוד לסינגפור )שם קיים גוף טכנולוגי ממשי, דוגמת חברת היי

ממוחשבת בשירות סריקת האופק(, הגוף היפני אינו מפתח טכנולוגיה כשלעצמו, אלא מבצע 

 מחקרים על טכנולוגיות מתפתחות ועתידיות.

                                                           
30 www.nistep.go.jp 
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  31קנדה

הממשל הפדרלי של קנדה הקים מספר גופים שעסקו בגיבוש תהליכים  1996מאז שנת 

אסטרטגיים צופי פני עתיד, כחלק מההבנה הבסיסית שהעולם הולך והופך מורכב ומשתנה 

הובילה, בסופו של דבר, להקמת המרכז לסריקת האופק מהירות. האבולוציה של גופים אלה ב

הכפוף למשרד העבודה )בשל  , אשר פועל כגוף פדרלי Policy Horizons Canada -לצרכי מדיניות 

(, Deputy Ministers' Steering Committeeועדת סגני שרים )שיקולים פוליטיים( ומונחה על ידי 

שיש לו מנדט על תחום החשיבה המדינית העתידית בממשל הפדרלי הקנדי )בקנדה, לממשלים 

לצידו פועלים אופן ישיר מהממשל הפדרלי(. המקומיים יש סמכויות עצמאיות, שאינן נגזרות ב

 גופי סריקת אופק נוספים ברמת המשרדים השונים, העוסקים בתחום התמחותם. 

מגמות ותהליכים רחבי היקף וחוצי סוגיות ומשרדים, בטווחים היא לאתר ולחקור מטרת המרכז 

לה, הסביבה, שנים, לצורך קבלת החלטות בשירות הציבורי, בתחומי החברה, הכלכ 15-10של 

כדי לעמוד במטרה זו, המרכז מבצע מחקרים עצמאיים של תופעות כלליות,  הממשל והטכנולוגיה.

על המרחב הקנדי בכלל ועל הממשל הפדרלי  כאלה שתהיה להן השפעהאשר עשויות להתגבש ל

סריקה עיתית ומחקר של אותות חלשים של שינויים )בין אם אירועים או תופעות( שיש ובפרט; 

להם פוטנציאל השפעה על המערכת הקנדית הנוכחית. ההנחה היא שעיסוק שוטף בזיהוי והצפה 

של אותות חלשים יאפשר לדמיין את חיבורם להקשרים קונקרטיים במעלה הדרך. מלבד העיסוק 

, אנשי המרכז משתתפים בכלל הדיונים האסטרטגיים שמקיימת בחקר המגמות והתהליכים

הממשלה הפדרלית של קנדה. בנוסף, המרכז שם לעצמו מטרה לסייע לשאר משרדי הממשלה 

ולגופים ציבוריים אחרים בהיבטים מתודולוגיים ותפיסתיים, ובהתמודדות עם חוסר ודאות 

 עתידי. 

 

 האיחוד האירופי

יון חשיבת העתיד כגישה חיונית לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות האיחוד האירופי זיהה את רע

ארוכי הטווח ולעיצוב והשפעה על המציאות. הצעדים הראשונים בתחום התרחשו בתחילת המאה 

(, שנועד לקדם חדשנות ומחקר Horizon 2020" )2020כחלק מפרויקט גדול שנקרא "אופק  21-ה

כחלק מכך, וכדי לווסת את ההשקעות, האיחוד מדעי וטכנולוגי באמצעות השקעות כלכליות. 

                                                           
31 www.horizons.gc.ca 
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נדרש לשיטה שתאפשר לסווג את התחומים הללו ולהעריך את השפעתם האפשרית. מסד זה 

 התפתח לועדה קבועה, העוסקת בניתוח עתידים לצורכי מדיניות וקבלת החלטות.

מי עיסוקה אף שאין בידינו את המבנה הארגוני המדויק של הועדה, מניתוח תוצריה מתברר שתחו

בתרחוש של עתידים אפשריים למעשה רחבים הרבה יותר מהתחומים הטכנולוגיים, והם עוסקים 

מדע. כשהמיקוד הוא פחות על ההתפתחויות עצמן, אלא על הצורך -טכנולוגיה-בשילוב של חברה

לסייע למקבלי החלטות ולשפר את האופן שבו הם מקבלים החלטות. כדאי לשים לב לשני דגשים 

ין. ראשית, סריקת האופק ושיטות נוספות לחשיבת עתיד נועדו לסייע למקבלי ההחלטות בעני

ההיבט המעשי והיכולת להשפיע על עיצובו והתפתחותו  את העתיד )ולא רק לחשוב עליו(. לעצב

הם קריטיים. שנית, שכל רעיון סריקת האופק, כמו גישות אחרות לניתוח עתידים, נשען על אמון 

לי ההחלטות לבין העוסקים בחשיבת עתיד. למעשה, חשיבת עתיד וסריקת האופק שנוצר בין מקב

הינם כלים למקבלי החלטות, ומקומם, מעמדם והשפעתם תלויים באופן מוחלט בגישתם של 

 מקבלי ההחלטות:

בעיות ואתגרים מורכבים. לפיכך, מקבלי החלטות עושים בחובו העתיד צופן "

כדי לחקור עתידים אפשריים שונים, ולעצב  שימוש במגוון שיטות לחשיבת עתיד

בהערכה של תעדוף  תאת העתיד באופן מובנה. ]בין היתר[ סריקת האופק מסייע

השפעתה האפשרית של מדיניות בהערכת מדיניות נוכחית ועתידית אפשרית; 

במקבלי החלטות  בתמיכהבעת שהיא משתלבת עם התפתחויות צפויות; 

זיהוי כיוונים ומגמות עתידיות, בצי תחומים; ותהליכי מדיניות רוחביים וחו

זיהוי של צרכים ואתגרים חברתיים עתידיים בטכנולוגיות מתפתחות; 

התפתחויות עתידיות, אירועים משבשים,  נוכחקידום מוכנות בומתפתחים; ו

  32סיכונים והזדמנויות."

 

 

 

 

                                                           
32 http://ec.europa.eu/research/foresight/index.cfm?pg=about#who 
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 33אוסטרליה

אוסטרליה, בניגוד לשאר המדינות, לא הקימה גוף ייעודי העוסק בסריקת האופק ברמה 

הלאומית, אלא איפשרה לכל משרד ולכל גוף ציבורי את הזכות להחליט האם להקים גוף שכזה 

או לא. מנגד, היא יצרה רגולציה המעודדת הקמת גופי סריקת אופק באמצעות תגמול, אך בעיקר 

ולונטרית לשיתוף מידע וידע, שיתוף של מאגרי מידע ושיתוף בתהליכים. באמצעות הקמת רשת ו

 2004פועלת מאז שנת  ,Australian Joint Agencies Scanning Network (AJASN)רשת זאת, 

במטרה לעודד סריקה שיטתית של הזדמנויות, איומים והתפתחויות עתידיות אפשריות, 

המאתגרות את תהליכי החשיבה והתכנון הנוכחיים. בפועל, נראה שהדגש המרכזי הוא על איתור 

וזיהוי של טכנולוגיות חדשות בעלות פוטנציאל השפעה משמעותי על המערכות הציבוריות 

זרחיות, בדגש על מערכות הבריאות, החקלאות, המדע והטכנולוגיה. זאת, לשם השפעה על הא

באופן מעשי, הידע ברשת מקוטלג בתחומים אלה.  ארוכות הטווחתהליכי קבלת ההחלטות 

לתחומים ולמגמות, כך שכל חבר ברשת יכול לגשת לתחומי העניין שלו ולצרוך את כלל המידע 

בות שלו וכד'. בנוסף, כל אחד מחברי הרשת יכול לפתוח תחום ידע והידע שם, לשתף ידע ומחש

חדש, ולהזמין נוספים לתרום מהידע שלהם. באופן זה, מתקבלות זוויות ראיה רבות בכל תחום 

כך שהשלם עולה על סך חלקיו. אף שהארגון של הרשת הוא וולונטרי, נראה שבכל זאת יש 

  34תחומי אב. 15-ם ניתן למצוא שם כ"גננים" שמסדרים את תחומי הידע, כך שכיו

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 www.ajasn.com.au; innovation.govspace.gov.au/horizon-scanning-and-ajasn 

אף שמדובר במודל וולונטרי המנוהל ברשת, הרי שהקשרים, השותפים, והתכנים עצמם מוגנים בסיסמאות, כך 34 
ך, לא ניתן להגיע לפירוט מלא של התכנים או של נושאי שרק החברים ברשת יכולים להיות נגישים אליה. מכיוון שכ

האב, אלא רק מתוך מקורות משניים שתיארו את הרשת הזו, אך מטבע הדברים הותירו זאת ברמה אמורפית. מתוך 
הדברים הכלליים, ניתן ללמוד שחלק מהעיסוק בשנים האחרונות היה קשור למערכות מידע מתקדמות בתחום 

 (.Agro-Tech(, ובטכנולוגיות שנועדו לשפר את איכות הגידולים החקלאיים )Bio-Techור )הרפואה ובריאות הציב

http://www.ajasn.com.au/
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 התאמה לישראל

עצם הרעיון של בחינה שיטתית של עתידים אפשריים, שאינם מחוברים לבעיות של כאן ועכשיו, 

 ניכארגוומהארגונים הביטחוניים שמאד מושפעת מהצבא  תרבות קבלת ההחלטות בישראללזר 

הסייבר ועוד,  מערךגם הארגונים החדשים יחסית שהוקמו, דוגמת המל"ל,  .יםתכנון דומיננטי

ציבורית באופיים, מורכבים בעיקר מיוצאי מערכת -ואמורים להיות בעלי אוריינטציה אזרחית

 הביטחון. 

מצא שהתרבות האסטרטגית הישראלית התקבעה כבעלת "דפוסי התנהגות בלתי  35דימה אדמסקי

ררכיים". יתר על כן, "הישראלים הפרגמטיים ר הקפדה על נהלים היפורמאליים קיצוניים וחוס

מארגונים ועד נהלים", ולפיכך גם "רדיפת ידע תיאורטי  –נוטים להתמקד בעיקר ולפשט הכל 

 נדחתה כהתנהגות חברתית בלתי ראויה והתקשרה לחולשה ולחוסר פרודוקטיביות." 

, אשר נשענת במידה רבה על הלאומי מעריךכ דיעיןוהמ קהילת של דומיננטיותהיתר על כן, 

ודפוסי ההצבעה הפוליטיים בישראל, המעמידים את התחום  האזרחיים ההחלטות ליתפיסת מקב

                                                           
תרבות אסטרטגית וחדשנות צבאית: השפעת התרבות האסטרטגית על המהפכה בעניינים דימה אדמסקי, 35 

 .184, 175-176(, עמ' 2012)ת"א: מערכות,  הברית ובישראל-צבאיים ברוסיה, בארצות

שנבחנו המקרים של מסכמת טבלה  
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ליצירת מנגנונים ותהליכים דוגמת  חסםל הפכה ביטחוני בראש היררכיית השיקולים,-המדיני

אחרת אך במשמעות ית ומזו הטווח.סריקת האופק שאינם מתמקדים בתחום הביטחוני קצר 

בישראל, כתרבות  צבאיתדומה, איתמר ריקובר מציג את התפתחותה של התרבות האסטרטגית ה

   36אקדמי מקדים או תומך.-שנשענת על תגובה להתפתחויות בשטח וללא תהליך תיאורטי

כך, בניגוד למדינות אחרות אשר סקרנו כאן ואשר בחרו להתמודד עם המורכבות הקיצונית 

דווקא באמצעות חריגה מגבולות המוכר והידוע  21-המהירה של העולם במאה הוההשתנות 

דווקא לממד פרקטי של בירור המציאות, של הלכה וחיפוש שיטתי של אפשרויות חלופיות, ישראל 

זאת ועוד,  37מיקוד בשאלות שעניינן מציאות קיימת, ממשית )בין אם בהווה ובין אם בעתיד(.

שר מחברות מנגנוני צפייה אל העתיד למשרדים האזרחיים )בהקשר בניגוד למדינות שנסקרו, א

זה, גם המשרד לתיאום ביטחון לאומי של סינגפור הינו משרד אזרחי(, בישראל נתפסים מנגנונים 

 38באחריות גורמי הצבא והביטחון.כמצויים כאלה 

ן מטרת עונה על צורך דומה, שכ 2006לכאורה, המועצה הלאומית לכלכלה שהוקמה בספטמבר 

הגוף היא "לשמש גוף מטה לראש הממשלה בנושאי כלכלה, במטרה לסייע בתהליך קבלת 

ההחלטות בתחומים אלו, בהתבסס על ניתוחים מקצועיים, נתונים עדכניים וחשיבה שיטתית 

ברם, בהשוואה לגופי סריקת האופק שנסקרו במאמר זה, מתברר שמדובר בגוף  39ארוכת טווח".

יקה ולבעיות הקיימות. כך, מלבד העובדה שמדובר בגוף מטה ולא בגוף שמוטה גם הוא לפרקט

הגם שיש הטוענים שכלכלה דיסציפלינרית )-עצמאי, נקודת המבט שלו היא כלכלית ולא אינטר

תופעות סריקה של בת ולא וישראלי-פניםממוקדת בתופעות ; (דיסציפלינרית מטבעה-היא אינטר

כלכליות עיתיות ברמה שנתית ולא ממוקדת -עוסקת בהערכות מצב חברתיות וסימנים בעולם;

וכשהיא עוסקת בתרחישים עתידיים, הם מתבצעים מנקודת מבט של בעיות  בחשיבה עתידית;

)לדוגמא, דו"ח שעוסק בתרחישי אוכלוסייה עד לשנת  קיימות של החברה והכלכלה בישראל

2040.)40  

תפיסתית רבה שעל מקבלי ההחלטות בישראל לעבור בטרם יוכלו  מבחינה זו, נראה כי יש עוד דרך

דווקא הדוגמאות המופיעות במאמר זה אפשר כי  יחד עם זאת,ליישם רעיון של סריקת האופק. 

                                                           
 468-469, גיליון מערכותאיתמר ריקובר, "בין זיעת הפועל לדם הלוחם: שורשי התרבות האסטרטגית בישראל," 36 

 .89-82(, ע"ע 2016)נובמבר 
(, ע"ע 2015אפי מלצר, המל"מ ו)ת"א:  המחקר המודיעיני: בירור המציאות בעידן של תמורות ושינוייםאיתי ברון, 37 

17-11. 
 ,מבט מל"מ" לעניינים ביטחוניים בלבד? צריכה להיות מוגבלת האם תרומת המודיעין ן, "דודי סימן טוב ונעם אלו38 

 .25-24(, ע"ע 2018)פברואר  80גיליון 
 .2006בספטמבר  10מיום  430החלטת ממשלת ישראל מס. 39 

 .www.economy.pmo.gov.ilלקריאת דו"חות אלה ולהתרשמות מעיסוקיה הרחבים של המועצה ראה: 40 
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 יעודדו בחינה של יישומו בישראל. חלק זה ינסה להעמיד כלים לתחילתו של מסע כזה בישראל. 

והתמודדות עם שלושת החסמים המרכזיים, להבנתי, ליישומו הכרה צעד ראשון בכיוון זה יהיה 

 , או מנגנון דומה, בישראל:של מנגנון סריקת האופק

החסם הראשון, לטעמי, הוא הנטייה המסורתית בישראל להתבונן במציאות באמצעות חלוקתה 

ם אם החלוקה היסודית היא ההפרדה בין סוגיות חוץ ופנים, אשר גלסביבות פעולה גיאוגרפיות. 

הייתה רלוונטית או מועילה בעבר, הרי שעם התפתחות הסייבר, האינטרנט והרשתות החברתיות 

זרימת ההשפעה בשני הכיוונים ובייחוד של האצת דרך רלוונטית, משבשת הבנה של  פחותהפכה ל

מלבד חלוקה בסיסית זו, המערכת הישראלית  תהליכים בעקבות הצטלבות של אירועים ומגמות.

, כאמור, מושפעים מאוד שהםתפסה אחיזה בכל מנגנוני המדינה ) נטייה, אשר היא בעלת

וישויות מוגדרות,  לאויביםבחלוקה להתייחס לתופעות בטחוניים( -מהמנגנונים הצבאיים

שהגדרתן קשורה בדרך כלל לגיאוגרפיה. המקרים הספורים בהם הוקמו מבנים ארגוניים 

, היו זמניים בהגדרה או שהובילו לחיכוכים עם המבנים רוחביים, שעסקו בייצור ידע אינטגרטיבי

הגיאוגרפיים/תחומיים, שבסופו של דבר מנעו את התפתחותם. ארגון גיאוגרפי זה נמצא גם 

  41בארגונים אזרחיים המחלקים את עבודתם לאזורי פעילות.

הנדסית שמאפיינת את תהליכי קבלת ההחלטות -החסם השני קשור לאוריינטציה המשימתית

הבעיות המרכזיות ניתנות לפתרון באמצעות פירוקן לבעיות משנה  אוריינטציה זו לפיבישראל. 

חיבורן יחד כמענה לבעיה הראשונית. באופן המאפשר את , יםאו מובנ יםהן מוכרשלשהפתרונות 

עתידית, שההקשר שלה למציאות הנוכחית אינו ברור ומובהק נתפס בה שמשלב חשיהרעיון 

לצד זאת, החשיבה שקיימות בעיות שאינן ניתנות לפירוק ולהבנה, ודורשות חשיבה  כבזבוז זמן.

    הסתגלותית ומערכתית, גם היא אינה אינטואיטיבית בישראל.

בטחונית על פני המערכת האזרחית. -של המערכת הצבאית העודפת החסם השלישי הוא עוצמתה

לצמתים מרכזיים מהמערכת הצבאית  עוצמה זו משמרת עצמה באמצעות כניסתם של בכירים

זוכה המערכת בקרב מקבלי ההחלטות והציבור.  ובמערכת האזרחית, בין היתר בשל האמון ל

מעמדה הרם בישראל, הקצאת המשאבים הרבה למערכת הצבאית גם היא מסייעת לשימור 

בטחונית, המודיעין -ומגבילה את צמיחתה של מערכת אזרחית חזקה. בתוך המערכת הצבאית

                                                           
זירתיים בהקשר -על המתח בין המבנים ההיררכיים והזירתיים לבין הצורך לקיים מבנים פתוחים, נושאיים ורב41 

 2גיליון , בין הקטביםשינוי קבוע במציאות משתנה,  -אביב כוכבי וערן אורטל, "מעשה אמ"ן" המודיעיני, ראה: 
המגבלות והאתגרים לקדם חשיבה רחבה שכזו בתוך מבנים היררכיים, וההתנגדות לתהליכים אלו  .57 –9, עמ' (2014)

מודיעין הלכה ראה: נעמי פסה יוסף ושרית שפירא, "גשר על פני מים סוערים: המסע של אמ"ן בעולם המורכבות," 
 .26-10(, ע"ע 2017)אוגוסט  2, גיליון ומעשה
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זוכה לעוצמה גבוהה, ומהלכים דוגמת סריקת האופק נתפסים ככאלו שצריכים להתקיים, אם 

 צבאית המנוסה.-טחוניתיבכלל, בתוך המסגרת הב

יקת האופק בישראל, נפנה לאופן המימוש לאחר שעסקנו בחסמים להתפתחותו של מנגנון סר

כדי לממש מנגנון סריקת אופק, מקבלי ההחלטות המוצע, בהנחה שתתקבל החלטה שכזו. 

בישראל יצטרכו לקבל שורה של החלטות שיעצבו את המבנה הארגוני ואת תפקודו. מובן שלא 

יות, המצויות ערכ-מדובר בעניינים שיש להם תשובה מוחלטת, אלא מדובר בהכרעות תפיסתיות

לעיצוב מנגנון סריקת אופק שמעקב אחריו, יסייע בטווח בין קצוות אפשריים. להלן מצפן עקרוני 

 בישראל.

השאלה הראשונה בה יש להכריע היא מהו המודל הבסיסי במסגרתו יפעל מנגנון סריקת האופק. 

  42ברמה הלאומית:מהמחקר עולה שיש שלושה מודלים בסיסיים למימוש של מנגנון סריקת אופק 

  .גוף ריכוזי אשר יספק שרותי סריקת אופק לכלל המערכת 

  .ביזור גופי סריקת אופק בכלל משרדי הממשלה 

 עדף משרדים וגופים שיממשו סריקת אופק. תמערכת רשתית וולונטרית, שת 

 התפקוד בפועל של המנגנון:את כל אחד מהמודלים מכיל שאלות משנה, אשר יעצבו 

גיע "מלמעלה", כדרישה של מקבלי ההחלטות, או תתחילת הסריקה ל התנעההאם ה .1

 ?התנעתו שהוא יהיה עצמאי בהחלטה לגבי

של האם פעילות הסריקה היא מוכוונת למול סוגיות/שאלות, או שהיא פועלת בעיקרון  .2

 גישוש )אקספלורציה(?

(, Big Data ,AIהאם המנגנון מבוסס על תהליכים אוטומטיים/ממוחשבים )כריית מידע,  .3

 או שהוא מבוסס על אנליסטים וחוקרים אנושיים?

האם הנושאים שיטופלו הינם כאלה שצפויה להם לגיטימציה גבוהה בקרב מקבלי  .4

קרון המנחה הוא הרלוונטיות יההחלטות )ולפיכך גם סבירות גבוהה להצלחה(, או שהע

 מנקודת מבט מקצועית?

 ליכי/מתמשך?לי או באופן תהאקטהאם המנגנון יפעל באופן פרוי .5

האם המנגנון פועל במסגרת עצמאית ונפרדת ממנגנוני המודיעין/הסתכלות עתידית  .6

 אחרים, או שהוא מקושר אליהם ובאיזה אופן?

                                                           
consulting/frm/regulatory-advisory.kpmg.us/risk- קיימים גם מנגנונים דומים במגזר העסקי. ראה לדוגמא:42 

ecosystem/technology-forward/horizon-scanning.html 
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 צעדים ראשונים בכיוון

מרות האתגרים והחסמים, משרד המודיעין, אשר מכיר בצורך במנגנון סריקת אופק בישראל ל

מהלכים משמעותיים, אשר צפויים לעצב את המנגנון והתהליך שני החל בקידום הרעיון באמצעות 

המשרד הקים את פורום "קו האופק", בו משתתפים באופן קבוע . ראשית, באופן מותאם לישראל

יים ממרבית המשרדים והגופים הממשלתיים, ארגוני המודיעין והביטחון נציגים רלוונט

כדי לקבל סקירות רלוונטיות ולשמש כצוות  םייהלאומיים ומכוני מחקר. הפורום נפגש מדי חודש

הלמידה לעיצוב והתאמה של המנגנון למערכת הישראלית. ערך מוסף של השותפות הרחבה הוא 

באמצעות החזרת הידע של  זלגו גם למשרדים השוניםהאפשרות שהגישה, המנגנון והשיטות י

מערך טכנולוגי מתקדם במקביל, משרד המודיעין החל בהקמת  .המשתתפים למשרדים שלהם

לסריקה, איתור, ניטור וחיזוי סימנים חלשים ומגמות ראשוניות ומתפתחות בתחומים מדיניים, 

 ל השפעה על ישראל ברמה הלאומית.  ביטחוניים, כלכליים, חברתיים וטכנולוגיים, בעלי פוטנציא

 

 סיכום

מנגנון חיוני שהולך ותופס מקום של כבוד בתהליכי קבלת החלטות ברמה מציג המאמר הנוכחי 

הלאומית במדינות מערביות בעולם. אמנם, המודלים והמקרים נבדלים ביניהם, אך המכנה 

לפעול  -דווקא בעידן של חוסר ודאות והשתנות מהירה  -המשותף לכולם הוא ההכרה בצורך 

סימנים  -וליתר דיוק באופן אקטיבי ושיטתי לאתר, לזהות ולהמשיג תופעות חדשות בעולם, 

 אוטומטי

 נושאים מוגדרים

לגיטימציה גבוהה 
 מובילה
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באופן שיאפשר למקבלי החלטות לשפר את תהליכי  -ראשוניים שיכולים להתפתח לכדי תופעות 

ו/או תוכניות רחבות היקף ורבות קבלת ההחלטות שלהם בכל הקשור לתוכניות אסטרטגיות 

 שנים. 

באיתור, זיהוי  . עיסוקוהרעיון של סריקת האופק איננו עוסק בחיזוי או בתחזיות , כייש להדגיש

; בחיבור בין העשויים להעיד על התפתחות אפשרית של תופעות ומגמות וקטלוג של סימנים

אל של העצמת האפקט; ובזיהוי תופעות וסימנים בתחומים שונים ו/או רחוקים במרחב לפוטנצי

תופעות שהאפקט שלהם מורגש במרחבים גיאוגרפיים אחרים, וניסיון להבין מתי וכיצד יבואו 

בהקשר הישראלי חשוב להדגיש שעניינו גם לידי ביטוי בישראל גופא או במרחב שבו היא פועלת. 

   חורג מההיבט הביטחוני.

וזקוקה לתהליך של  של רעיון סריקת האופק מלא תפיסתית, ישראל איננה ערוכה למימוש מיידי

. האתגר המרכזי, כך נראה, הוא הצורך , ולהתאמה של התפיסה להקשר הישראלילמידה והבשלה

שורת להתגבר על התנגדויות שנובעות מהתרבות האסטרטגית של מקבלי ההחלטות בישראל. 

המודיעין החל לבצעם מהווים צעדים ראשונים וחשובים, שיאפשרו לעצב המהלכים שמשרד 

ולהתאים את הרעיון למערכת הישראלית, ולהטמיעה באופן רחב. אפשר כי במעלה הדרך צעדים 

אלו יקלו על מקבלי ההחלטות לשים יהבם על הרעיון והמנגנון ולהסב אותו ממנגנון וולונטרי 

 למנגנון רשמי.

 חיפוש "פתוח"


