
תוכן העניינים

3 פתח דבר 

מבוא: מערכות דיסאינפורמציה והשפעת גורמים זרים על התודעה 
7 המלצות	צוות	חשיבה	בין־ארגוני	

שער ראשון: תיאוריה, תפיסה ופרקטיקה
תודעה והמערכה על התודעה — נקודת מבט תיאורטית

21 ציפי	ישראלי	וגבריאל	אראל	

השפעה על שינוי עמדות בציבורים גדולים
35 חיים	אסא	

התגוננות מפני מבצעי השפעה — האתגרים הניצבים בפני דמוקרטיות 
ליברליות

45 גבי	סיבוני	ופנינה	שוקר	

מודיעין לתודעה — הנדבך התיאורטי
57 קובי	מיכאל	ויוסי	קופרוסר	

מודיעין למערכות ומבצעי תודעה — לא רק בתיאוריה
96 סא"ל	ש',	רס"ן	ד'	ורס"ן	ר'	

תודעה ומדידה במגזר ההשפעה האזרחי
79 אבירם	הלוי	

האמת הסובייקטיבית כאתגר למודיעין ב"מערכה שבין המלחמות"
58 אל"ם	א'	ורס"ן	א'	

מבצעי השפעה בסייבר — מאפיינים ותובנות
91 דגנית	פייקובסקי	ואביתר	מתניה	

פיתוח דוקטרינת ביטחון נגד לוחמה תודעתית בזירה הבין־לאומית
105 יותם	רוזנר	ודודי	סימן־טוב	

שכנוע והשפעה: כשמדעי הנתונים פוגשים את מדעי החברה
117 דייוויד	בודוף,	אורי	הרץ	ואיתן	נצר	

שער שני: ישראל והמערכה על התודעה
המלחמה על התודעה כרכיב בביטחון הלאומי — ניסיון אישי

137 משה	יעלון	

2018 ניסן תשע"ט, אפריל 
4 ן  ו גילי
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המרכז למורשת המודיעין
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין



תודעה כרכיב המשלב "עוצמה רכה" ו"עוצמה קשה"
145 אודי	דקל	ולייה	מורן־גלעד	

כשאיש המודיעין ואיש ההסברה נפגשים
157 ירדן	ותיקאי	ואל"ם	ע'	

סיפור הקמת המרכז למבצעי תודעה בצה"ל
165 סער	רווה	

תודעה כמנוף: הקמפיין הישראלי בסוגיית הגרעין האיראני 
181 רונן	דנגור	

מעבר לרשת: דיפלומטיה, תודעה וההשפעה
201 חיים	וקסמן	ודניאל	כהן	

 איום הדה־לגיטימציה על מדינת ישראל: מקרה בוחן לניהול מערכה 
על התודעה

211 שחר	עילם	ושירה	פתאל	

תודעה וחוסן חברתי במצבי חירום ביטחוניים בישראל
223 מאיר	אלרן,	כרמית	פדן,	איה	דולב	

שער שלישי: תודעה בראיה גלובאלית
רוסיה כמעצמת מידע

237 ורה	מיכלין־שפיר,	דודי	סימן	טוב	ונופר	שעשוע	

 לוחמת התודעה הסינית: יישום דוקטרינת "שלוש הלוחמות" 
בזירה הבין־לאומית

253 דורון	אלה	וטל	הניג־הדר	

לוחמת המידע של איראן
265 איתי	חימיניס	

 תפקיד החברה האזרחית במערכת התודעתית-דיגיטלית על רקע 
פרשת "קיימברידג' אנליטיקה"

277 נעם	אלון	

"תודעה בע"מ" — ארגונים משותפים אזרחיים–צבאיים
287 אל"ם	ד'	ורס"ן	י'	

301 על הכותבים  


