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על הכותבים 

דורון אלה	הוא	חוקר	)מילגאי	גלייזר(	בתוכנית	ישראל־סין	במכון	למחקרי	ביטחון	
לאומי	ודוקטורנט	ליחסים	בין־לאומיים	באוניברסיטה	העברית	בירושלים.	בעל	תואר	
ראשון	בהצטיינות	מהאוניברסיטה	העברית	ביחסים	בין־לאומיים	ולימודי	אסיה	
ובעל	תואר	שני	של	אותה	אוניברסיטה	בתוכנית	אישית	למצטיינים	המשלבת	לימודי	
סין	ויחסים	בין־לאומיים.	דורון	אלה	משמש	כעורך	כתב	העת	האקדמי	"פוליטיקה",	

שמוציא	לאור	מכון	דייוויס	ליחסים	בין־לאומיים	באוניברסיטה	העברית.	

סא"ל	)מיל'(	נעם אלון	הוא	מומחה	לאסטרטגיה,	חדשנות	ותהליכי	למידה	בארגונים	
ומכהן	כמדען	הראשי	של	איגוד	האינטרנט	הישראלי.	שירת	באמ"ן	ומשמש	כעמית	
מחקר	במכון	לחקר	המתודולוגיה	של	המודיעין,	המרכז	למורשת	המודיעין	)מל"מ(.	

נועם	אלון	הוא	דוקטורנט	בחוג	למדעי	המדינה	באוניברסיטת	בר־אילן.	

תא"ל	)דימ'(	ד"ר	מאיר אלרן	הוא	ראש	התוכנית	לחקר	החזית	האזרחית	בישראל,	
ראש	התכנית	לחקר	יחסי	צבא־חברה	וכן	ראש	התכנית	לחקר	יחסי	יהודים–ערבים	
בישראל,	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי.	מייסד	וראש	תוכנית	לימודי	מ.א.	בביטחון	
לאומי	במכללת	ספיר.	ב־2018	שימש	כפרופסור	וחוקר	אורח	באוניברסיטת	שיקגו	

.CPOST — Chicago Project on Security and Threats	במכון	הברית	בארצות

ד"ר	חיים אסא	הוא	בוגר	המחלקה	למתמטיקה	באוניברסיטה	העברית	בירושלים,	
בעל	תואר	שני	בחקר	ביצועים	וניתוח	מערכות	מהטכניון	בחיפה	ובעל	תואר	דוקטור	
בפילוסופיה	מאוניברסיטת	חיפה.	בשלושים	השנים	האחרונות	הוא	מנהל	טכנולוגי	של	
פרויקטים	רבים	בתחום	המידע,	בעיקר	בפיתוח	מודלים	מבוססי	סמנטיקה,	מערכות	
מתקדמות	במיצוי	מידע	ובאינטליגנציה	מלאכותית.	חיים	אסא	משמש	כיום	יו"ר	של	
חברת	"סאיקאן",	בנוסף	להיותו	ראש	"סימלאב"	—	המעבדה	לסימולציות	ומשחקי	
מלחמה	באוניברסיטת	תל	אביב.	בעבר	שימש	כיועץ	לביטחון	לאומי	של	ראש	הממשלה	

יצחק	רבין	וכראש	צוות	הביטחון	הלאומי	שלו.
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גבריאל אראל	היא	סטודנטית	לתואר	שני	במדיניות	ציבורית	באוניברסיטה	העברית	
בירושלים,	בוגרת	תואר	ראשון	במסלול	למצטיינים	באסטרטגיה	וקבלת	החלטות	
במרכז	הבינתחומי	הרצליה.	משמשת	כרפרנטית	באגף	תכנון	ואסטרטגיה	במשרד	
החינוך	וכעוזרת	מחקר	בחקר	מגמות	וטרנדים.	בתפקידה	הקודם	הייתה	עוזרת	מחקר	
במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי	ובמכון	לחקר	המתודולוגיה	של	המודיעין	במרכז	למורשת	

המודיעין.	שירתה	בצה"ל	כקצינה	בחטיבה	לקשרי	חוץ.	

ד"ר	דייויד בודוף	הוא	מרצה	בכיר	בחוג	למינהל	עסקים	באוניברסיטת	חיפה.	מחקריו	
עוסקים	בהתנהגויות	מקוונות	סביב	טקסטים,	כגון	התנהגויות	חיפוש	באינטרנט,	וכן	

בהיבטים	טכניים	של	עיבוד	טקסטים,	כגון	אלגוריתמיקה	להמלצות	תוכן.	

רס"ן	איה דולב	היא	ראש	מדור	תודעה	ומחקר	במחלקת	אוכלוסייה	בפיקוד	העורף	
בצה"ל.	בתפקידה	הקודם	שימשה	כראש	מדור	מחקרי	תודעה	וחוסן	במחלקה	למדעי	
ההתנהגות	)ממד"ה(	של	צה"ל.	בעלת	תואר	שני	בסוציולוגיה	וכיום	דוקטורנטית	
בטכניון	בחיפה.	תחומי	העניין	המרכזיים	שלה	הם	חוסן,	התנהגות	אוכלוסייה	בעת	

חירום	ודעת	קהל	בלחימה.

רונן דנגור	הוא	יועץ	אסטרטגי	וכותב	מאמרי	פרשנות	באתר	"וואלה!"	ובאמצעי	תקשורת	
שונים.	בעבר	כיהו	כסגן	ראש	אגף	המחקר	במשרד	ראש	הממשלה.

תא"ל	)מיל'(	אודי דקל	הוא	מנהל	המכון	למחקרי	ביטחון	לאומי.	שימש	כראש	מינהלת	
המשא	ומתן	עם	הפלסטינים	בזמן	כהונתו	של	אהוד	אולמרט	כראש	ממשלה.	תפקידו	

האחרון	בצה"ל	היה	ראש	החטיבה	לתכנון	אסטרטגי	באגף	התכנון.	

אבירם הלוי	שירת	יותר	מעשרים	שנה	ביחידות	מבצעיות	של	קהילת	המודיעין.	בשנים	
האחרונות	הוא	מנהל	חברה	בתחום	ההשפעה	והשיווק	לקהלים	גדולים	דרך	המדיה	

הדיגיטלית.

טל הניג־הדר היא	בוגרת	החוג	ללימודי	אסיה	ויחסים	בינלאומיים	באוניברסיטה	
העברית.	היא	עוזרת	מחקר	בתוכנית	ישראל־סין	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי.

ד"ר	אורי הרץ	הוא	חוקר	בחוג	למדעי	הקוגניציה	באוניברסיטת	חיפה.	מחקרו	מתמקד	
באפיון	של	תהליכי	השפעה	חברתית	וקבלת	החלטות	חברתית	באמצעות	ניסויים	
התנהגותיים,	מודלים	חישוביים	וחקר	המוח.	במהלך	עבודת	הדוקטורט	שלו	באוניברסיטה	
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העברית	בירושלים	חקר	את	התהליכים	המוחיים	של	תפיסה	רב־חושית	בבני	אדם.	
לאחר	מכן	חקר	באוניברסיטת	UCL	בלונדון	את	הבסיס	המוחי	של	קבלת	החלטות	

בקבוצות	ושל	שכנוע	והשפעה	חברתית.

חיים וקסמן	משמש	כסגן	ראש	המרכז	למחקר	מדיני	במשרד	החוץ.	בעבר	שירת	
במגוון	תפקידים	בשירות	החוץ	של	מדינת	ישראל,	ובהם	סגן	ראש	משלחת	ישראל	
לאו"ם,	מדריך	במכללה	לביטחון	לאומי,	מנהל	המחלקה	למניעת	תפוצת	נשק	בלתי	
קונבנציונלי	ומנהל	המחלקה	לפיקוח	על	הייצוא	הביטחוני.	הוא	בעל	תואר	מוסמך	

במדיניות	ציבורית	מאוניברסיטת	תל	אביב.

ירדן ותיקאי	הקים	ומנהל	מזה	11	שנה	את	מטה	ההסברה	הלאומי	במשרד	ראש	
הממשלה.	כיהן	בעבר	כדובר	הסוכנות	היהודית	וכיועץ	התקשורת	לשר	הביטחון.	
שירת	בתפקידים	בכירים	בדובר	צה"ל,	במשרד	ראש	הממשלה	ובמשרד	הביטחון.	

סיים	בהצטיינות	תואר	ראשון	ושני	באוניברסיטת	תל	אביב.

איתי חימיניס	הוא	דוקטורנט	במחלקה	למדעי	המדינה	באוניברסיטת	בר־אילן.	נושא	
המחקר	שלו	הוא	המקורות	הרעיוניים	של	המהפכה	במצרים	ב־2011.	הוא	מלגאי	

ניובאואר	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי.

רא"ל	)מיל'(	משה )בוגי( יעלון	היה	רמטכ"ל	ושר	הביטחון	ומייסד	מפלגת	תל"ם.	שירת	
במגוון	תפקידים	מרכזיים	בצה"ל,	בהם	מפקד	סיירת	הצנחנים,	מפקד	גדוד	890,	מפקד	
סיירת	מטכ"ל	ומפקד	חטיבת	הצנחנים	הסדירה,	מפקד	אוגדת	יהודה	ושומרון,	ראש	

אגף	המודיעין	בצה"ל,	אלוף	פיקוד	המרכז	וסגן	הרמטכ"ל.	

ד"ר	ציפי ישראלי	היא	חוקרת	בכירה	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי	ומתמחה	בתחומי	
תקשורת	וביטחון	לאומי.	כמו	כן	היא	מרצה	בתוכנית	לתקשורת	פוליטית	למנהלים	בחוג	
למדע	המדינה	באוניברסיטת	תל	אביב	ובבית	ספר	לאודר	לממשל,	דיפלומטיה	ואסטרטגיה	
במרכז	הבינתחומי	הרצליה.	בעלת	תואר	ראשון	במדיניות	ומינהל	מאוניברסיטת	בר־
אילן	ותארים	שני	ושלישי	במדעי	המדינה	במגמה	לתקשורת	ציבורית	במחלקה	למדעי	

המדינה	באותה	אוניברסיטה.	

דניאל כהן	הוא	חוקר	בכיר	במרכז	הרב־תחומי	לחקר	הסייבר	ע"ש	בלווטניק	באוניברסיטת	
תל	אביב	ומשמש	כראש	תחום	לוט"ר	מדיני	במכון	לדיפלומטיה	בינלאומית	ע"ש	
אבא	אבן	במרכז	הבינתחומי	הרצליה	וכיועץ	לנושאי	לוחמה	בטרור	וסייבר	לארגון	



לשיתוף	פעולה	ביטחוני	באירופה	הוא	בעל	תואר	שני	בלימודי	ביטחון	מאוניברסיטת	
תל	אביב	ותואר	ראשון	בהצטיינות	בלימודי	ממשל,	דיפלומטיה	ואסטרטגיה	במרכז	

הבינתחומי	הרצליה.	

ד"ר	לייה מורן־גלעד	הינה	מומחית	בתחום	מדיניות	החוץ	והביטחון.	בעלת	תואר	דוקטור	
ביחסים	בין־לאומיים	מאוניברסיטת	בן־גוריון.	מילאה	שורה	של	תפקידי	ליבה	במשרד	
ראש	הממשלה,	בין	היתר	כיועצת	בכירה	של	ראש	המל"ל	וכחברה	בצוות	המשא	ומתן	
עם	הפלסטינים.	בימים	אלה	מתחילה	לכהן	כראש	חטיבת	המחקר	במכון	"ברוקדייל".	

ד"ר	קובי מיכאל	הוא	חוקר	בכיר	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי.	כיהן	בעבר	כמשנה	
למנכ"ל	המשרד	לנושאים	אסטרטגיים,	כחבר	סגל	באוניברסיטת	בן־גוריון	וכחבר	סגל	
באוניברסיטת	אריאל.	בשנת	2006	שימש	כפרופסור	אורח	באוניברסיטת	נורת'ווסטרן	
בארצות	הברית	וב־2017	כפרופסור	אורח	באוניברסיטת	פקינג	בבייג'ינג.	פרסם	16 
ספרים	ומונוגרפיות	וכשמונים	מאמרים	ופרקים	בספרים	וזכה	בארבעה	פרסים	אקדמיים.

ד"ר	ורה מיכלין־שפיר	היא	חוקרת	רוסיה	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי	מאז	שנת	
2016.	לפני	הצטרפותה	למכון	עבדה	במטה	לביטחון	לאומי	במשרד	ראש	הממשלה.	
עבודת	הדוקטורט	שלה	באוניברסיטת	תל	אביב	עוסקת	בנושא	זהות	לאומית	רוסית	
לאחר	נפילת	ברית	המועצות.	היא	בעלת	תואר	שני	מאוניברסיטת	אוקספורד	בלימודי	

רוסיה	ומזרח	אירופה	ותואר	ראשון	מקינגס	קולג'	בלונדון.

פרופסור	אביתר מתניה	הוא	המקים	ולשעבר	ראש	מערך	הסייבר	הלאומי.	כיום	מכהן	
כראש	התוכנית	ללימודי	ביטחון	וכאיש	סגל	בבית	הספר	למדע	המדינה,	ממשל	ויחסים	

בין־לאומיים	באוניברסיטת	תל	אביב	וכפרופסור	באוניברסיטת	אוקספורד.

איתן נצר	הוא	יזם,	חוקר	ומרצה	בתחום	הבינה	המלאכותית.	מייסד	וסמנכ"ל	טכנולוגיות	
בחברה	לשירותי	ייעוץ	בתחום	הבינה	המלאכותית.	כמו	כן	משמש	כמרצה	מן	החוץ	

באוניברסיטת	חיפה.

ד"ר	גבי סיבוני	הוא	מנהל	תוכנית	המחקר	צבא	ואסטרטגיה	ועורך	כתב	העת	"סייבר,	
מודיעין	וביטחון"	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי.	משמש	כסגן	ראש	"המרכז	למחקר	
הפעלת	ובניין	הכוח	—	המעבדה	התפיסתית"	של	צה"ל	וכמתודולוג	הראשי	של	המרכז.	
בעל	תארים	.B.Sc	ו־.M.Sc	בהנדסה	מכנית	מאוניברסיטת	תל	אביב	ותואר	דוקטור	
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במערכות	מידע	גיאוגרפיות	מאוניברסיטת	בן־גוריון.	משמש	כיועץ	במגוון	תחומים,	
בהם:	טכנולוגיה	צבאית,	הנדסת	מים	וסביבה,	ניהול	סיכונים	ומערכות	מידע.

דודי סימן טוב	הוא	חוקר	תחום	התודעה	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי	וסגן	ראש	
המכון	לחקר	המתודולוגיה	של	המודיעין	במרכז	למורשת	המודיעין.	שירת	בעבר	באגף	
המודיעין	של	צה"ל.	פרסם	מאמרים	רבים	בנושאי	תודעה,	סייבר	ומודיעין	ועורך	את	
כתב	העת	"מודיעין	הלכה	ומעשה".	כמו־כן	כתב	את	הספר	"אמ"ן	יוצא	לאור".	בעל	

תואר	שני	במדע	המדינה	מאוניברסיטת	תל	אביב.	

סא"ל	)מיל'(	שחר עילם	מנהל	את	תוכנית	המחקר	בנושא	ההתמודדות	עם	הדה־
לגיטימציה	של	ישראל	וה־BDS	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי	וניהל	את	פרויקט	
המחקר	בנושא	יהודי	ארצות	הברית	והביטחון	הלאומי	של	ישראל,	המשותף	לקרן	
משפחת	רודרמן	ולמכון	למחקרי	ביטחון	לאומי.	עמד	בראש	ענף	המערכת	הבין־
לאומית	בחטיבה	האסטרטגית	באגף	התכנון	בצה"ל.	קודם	לכן	מילא	במשך	למעלה	
משני	עשורים	תפקידים	ביחידה	8200	ובחטיבת	המחקר	באגף	המודיעין. בוגר	תואר	
ראשון	בכלכלה	ובהיסטוריה	של	המזרח	התיכון	ובעל	תואר	שני	במדיניות	ציבורית	

מאוניברסיטת	תל	אביב.

ד"ר	כרמית פדן	היא	עמיתת	מחקר	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי	ובמוסד	שמואל	
נאמן	למחקר	מדיניות	לאומית	בטכניון.	עבודת	הדוקטורט	שלה	בחנה	ניהול	אירועי	
משבר	ביחידות	לוחמות	בצה"ל.	כרמית	פדן	היא	חברה	בוועד	המנהל	של	אגודת	חוקרי	
צבא־חברה	בישראל	ומרצה	במדור	לתכניות	לימודים	לזרועות	הביטחון	באוניברסיטת	

בר־אילן.

ד"ר	דגנית פייקובסקי	מתמחה	באסטרטגיה	ותכנון	מדיניות.	משמשת	כיום	כראש	
תחום	בכיר	באגף	אסטרטגיה	והתעצמות	במערך	הסייבר	הלאומי.	בעבר	שימשה	
 The Power of the	ספרה	ופיתוח.	למחקר	הלאומית	במועצה	לחלל	הוועדה	כמרכזת

Space Club	יצא	לאור	ב־2017	בהוצאת	אוניברסיטת	קיימברידג'.	

שירה פתאל	הייתה	עד	לאחרונה	עוזרת	מחקר	בתוכנית	הדה־לגיטימציה	של	ישראל	
וה־BDS	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי	וחוקרת	במכון	לחקר	המתודולוגיה	של	המודיעין	

במרכז	למורשת	המודיעין.



תא"ל	)מיל'(	יוסי קופרוסר	הוא	ראש	המכון	לחקר	המתודולוגיה	של	המודיעין	במרכז	
למורשת	המודיעין	וראש	הפרויקט	לנושאים	אזוריים	במרכז	הירושלמי	לענייני	ציבור	
ומדינה.	שירת	באמ"ן,	בין	השאר	כקצין	המודיעין	של	פיקוד	המרכז	וכראש	חטיבת	

המחקר.	כמו	כן	כיהן	כמנכ"ל	המשרד	לנושאים	אסטרטגיים.

סא"ל	)מיל'(	ד"ר	סער רווה	הוא	בעל	תואר	שלישי	מהאוניברסיטה	העברית	בתוכנית	
חקר	סכסוכים	ניהולם	ויישובם.	שירת	במשך	מספר	שנים	כלוחם	וכמפקד	בחטיבת	
"גולני",	ולאחר	מכן	במחלקה	למדעי	ההתנהגות	)ממד"ה(	של	צה"ל,	כיועץ	ארגוני	של	
אוגדת	יהודה	ושומרון,	כראש	תחום	פסיכולוגיה	מבצעית	וארגונית	בפיקוד	המרכז	
וכראש	ענף	ייעוץ	ארגוני	בפיקוד.	היה	חלק	מצוות	ההקמה	של	המרכז	למבצעי	תודעה	
)מל"ת(	וכיהן	כממלא	מקום	מפקד	היחידה.	לאחר	שחרורו	מצה"ל	הקים	חברת	ייעוץ	

והדרכת	מנהלים	לארגונים	פרטיים	ומוסדיים.

ד"ר	יותם רוזנר הוא	חוקר	לשעבר	בתוכנית	המלגות	על	שם	ניובאוור	במכון	למחקרי	
ביטחון	לאומי.	בעל	תואר	דוקטור	מטעם	המחלקה	למדעי	המדינה	באוניברסיטת	בר	
אילן.	במסגרת	מחקר	הדוקטורט	בחן	באופן	השוואתי	את	מדיניות	החוץ	של	ארצות־
הברית,	בריטניה,	גרמניה	וצרפת	בנוגע	לאירועי	'האביב	הערבי'.	כיום	מנהל	המחקר	

של	האגודה	לבריאות	הציבור.	

פנינה שוקר	היא	חוקרת	)מלגאית	ניובאואר(	במכון	למחקרי	ביטחון	לאומי	ודוקטורנטית	
במחלקה	למדעי	המדינה	באוניברסיטת	בר־אילן.	עבודת	הדוקטורט	שלה	בוחנת	את	
תפיסת	החוסן	הלאומי	על	ידי	מקבלי	ההחלטות	בחברות	דמוקרטיות.	בעלת	תואר	
ראשון	ותואר	שני	)בהצטיינות(	מאוניברסיטת	בר־אילן	בלימודי	אסטרטגיה	וביטחון	

לאומי.	משמשת	כמרצה	במינהל	המכללות	באוניברסיטת	בר־אילן.

נופר שעשוע	היא	סטודנטית	לתואר	שני	בתוכנית	ללימודי	ביטחון	באוניברסיטת	תל	
אביב	ובוגרת	מסלול	המצטיינים	באסטרטגיה	וקבלת	החלטות	במרכז	הבינתחומי	

הרצליה.
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המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעיןהמרכז למורשת המודיעין

המרכז למורשת המודיעין
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

המערכה על התודעה
היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים

נכתב בשיתוף עם המכון למחקרי ביטחון לאומי

חשיבות המערכה על התודעה זוכה להכרה גוברת במדינת ישראל. יחד עם זאת, 

הצעדים שננקטו בעקבות זאת מאופיינים בחוסר שיטתיות ונעים בין אלתור הנובע 

נושא  של  המכרעת  החשיבות  שבה  במציאות  אד־הוק.  נקודתי  תכנון  ובין  מכורח 

התודעה מּוכחת חדשות לבקרים, ראוי להקים מטה הסברה ותודעה לאומי במשרד 

ויתאם את כל מאמצי ההסברה והמערכה על  ראש הממשלה, שיפעל בהנחייתו 

התודעה. הדבר יאפשר ניהול קוהרנטי של המערכה על התודעה על פי מדיניות 

הדרג המדיני, ועד אחרון משרתי הציבור והחיילים. הסדרת המאמץ הממשלתי גם 

התודעה  למאמץ  בדרכם  לתרום  ובעולם  בארץ  ולארגונים  למתנדבים  תאפשר 

הלאומי.

קובץ זה הוא פרי מאמץ משותף וראוי להערכה של המכון לחקר המתודולוגיה של 

המודיעין במרכז למורשת המודיעין ושל המכון למחקרי ביטחון לאומי. הקובץ כולל 

התקשורת  בעידן  התודעה  מערכת  בפני  הניצבים  באתגרים  העוסקים  מאמרים 

המודרנית, וזאת מזוויות שונות ומגוונות. בכך הוא מרים תרומה חשובה לדיון הציבורי 

וגם  ישראל  של  והמודיעין  הביטחון  בקהילת  זה  בנושא  המקצועי  הידע  ולפיתוח 

מחוצה לה.
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