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אהרון זאבי (סרקש) -1

אנוחייםופועליםביוםבסביבה
מורכבתודינמיתהמציבהבפני
המפקזיםבגרועהמשנעיןאחב~ם
מקצועיים,ניהולייםופיקודיים
נדותם .כדלהתמודדעימםהיטב
יש להתפסםעלפיתוח ההחע,על
למידהSUIלחשנותלאורתאן סחה
לכלאלהישצורךבמפקדיםבע4
יכולותניהולוהנהנה מפותחות

ראש אמ"ן

תקופה המורכבת שבה אנו חיים ,הבנת המנהיגות
כקשר המודיעיני מחייבתדיוןבשינויים המתרחשים
טיבנו באדם ובארגון.
חאמר הזה אתרכזלכן בכמה נושאים:
מאפייני התקופה והאזור.
מאפייניהארגוןהמודיעיני,משמעויותיהם והשלכותיהם
על המנהיג.
המנתיבותוהמודיעין.
חשיבה מערכתיתומנהיגות מערכתית.
המנתינותוהרעיון המכונן שלאמ"ן.
מרכיביםיישומיים שלהחשיבה המערכתיתוהמנהיגות
המערכתית.
קווים ומאפיינים במנהיגות-דגשים למפקד.

.מאפייני התקומה והאזור

צרת המעורבות שלארצות-הברות במזרח-התוכן היא
זלל  D"l]'Wבאזור .הפעולותבאפגניסטן ובעיראקנועדו
וניע תהליך שתכליתו לגרור אתהמזרח-התיכוןלשינוי
רוק ולהשתנות מבפנים .זאת במטרה להקים משטרים
נקציונלייםודמוקרטיים הפועליםלמען רווחתתושביהם.
מתחה של 2005ניתן לנמרכיהשינויים שכבר נראים
ן הםדרמטיים,אף שבכמהתחומיםעדייןאין התקדמות:
ני
אירופה והמוסדות הבין-לאומיים נדרשים אף הם
להשתנותולגלותפעילות רבהיותרבאזורנגדהטרור.

סימנים לכןקיימים ברוסיה ,בבריטניה ,בגרמניה,
בצרפת ובאו"ם.

מדינות ערבאינןיכולות להתעלםמן האתגר שמציבה
בפניהן ארצות-הברית בשלנוכחותה באזורוקריאתה
הגלויה לבחירות ולדמוקרטיה.
ככל שעובר הזמן מתברר יותר ויותרכי המענה
הא-סימטרי מוביל את המאבקים בעולם ,וחשיבותו
עולה להשגתיעדים אסטרטגיים.
האתגרים שלמדינתישראלבטווח הנראהלעיןקשורים
יותרלאיומים חוצי גבולות .התממשותו שלאיום
הגרעין יעמידבפני מדינת ישראל אתגרקיומי.
במכלולהאיומים הצבאייםישלהביא בחשבון גם את
הנשק מנגד -החל ברקטות "1קסאם"" ,קטיושה")
וכלה בטילים הבליסטיים "1שיהאב  .)"3האיומים
האלה הם אתגרמרכזי לעיסוק ולהתמודדות.
העימות הישראלי-פלסטיני והעימותהישראלי-ערבי
יתאפיינו ככל הנראה בעתיד בהמשך הטרור,כולל
טרור מתאבדים,ויחייבו עיסוקבם בתחומיםהנוגעים
למאבקים אחרים :מדיניים ,ביטחוניים ,כלכליים,
משפטיים וחברתיים.
הטרורנגד ארצות-הבריתבעיראק והטרורנגדישראל
ויכולת הכלתו הםגורםמרכזישיכוללקבוע אתעתיד
האזור .בהקשר הזהישועכורכי קיימתחשיבות רבה
למאבק על התודעה ,והדברמחייבהיערכותמיוחדת.

* השינויים באזוריהיו אבולוציוניים ולארבולוציוניים.
לניתוחמאפייני התקופה והאזורבמציאות המשתנה
והדינמיתיש משמעויות בתחומים רבים:
א .העולם הצבאי-ביטחוני הופך להיות יותר ויותר
מורכב -אנחנו נתונים בשינוי מתמיד .בתהליך
הזהניכרת התרחקות מהדנם הקלסי שלהעימותים
הצבאיים -המלחמה הסימטרית.
ב.חיים ופעולה בתנאיאי-ודאותלאורךזמן מחייבים
אורך נשימה.
נ .בעולם המשתנה והדינמי יש יותר ויותר צורך
בהעמקת הידע ,בהבנה בתחומים רכים יותר,
בקיוםאינטגרציהבין התחומים וביכולתלהתייחס
לסוגיותודעתבריםאינטרדיסציפלינריים.
* חיזוקהיכולת להתמזל עםכישלונות :הלחימה בטרור
י קשה להשיג בה הצלחה של .100%
הוכיחהכ
* היכולת להתמודד עם עמימות חייבת להשתפר-
היריבוהאויבמוגדרים פחות :במיקום,בגודלובהיקף.
לבסוף חשוב לחזק אתחוסננו ואת העוצמותשלנו
להתמודדבתנאים הקשים ובמציאות המשתנה.

.2מאסייניהארגוןהחודיעיני ,חשמעויותיהם
והשלכותיהם עלהמנהיג

הניתוח של התקופה ושל האזור מוביל להנדרה טובה
יותר שלהארגוןהמודיעיני ושלמאפייניו:
א .איכות גבוהה מאוד שלאנשים.
ב .מקצועיות-ארגון מומחים חזק מודיעינית ועתיר
טכנולוגיה.
ב .אינטראקציה הדוקהביןמודיעין,טכנולוגיה ומבצעים.
ד .הארנון עצמו צריך להיות גמיש ,שטוח ובעל מבנה
מבוזר ומשולב,היררכי וצבאי) ומטריציוני (מקצועי).
ה .הקושי לפעול ללא לגיטימציה מחייב אתהמודיעין
לבנות לעצמויכולות של התנהלות חשאית וממודרת
(קושי בחשיפה -פנים וחוץ) פעולה בממדהרביעי
ובמערכה חשאית.
 .1השגרה מחייבת עמידה במבחןיום-יומי תוך מתן
משובמיידי להצלחותולכישלונות.
ז .הפעילותהמודיעינית מתאפיינת במלחמת מוחות,
ואינה מדע מדויק .חלקמן התהליכים הם ארוכים
ואינם מדידים.
ח .גדלהצורךלבנותיכולתלהצביעעלהסכנותהעומדות
בסני צה"ל ומדינת ישראללפני התרחשותן ,כדי
לאפשר למקבלי החלטות להיערךנכון למציאות.
ט .תוצריהמודיעיןחייביםלהיותמתוכלליםואינטברטיביים
כאשרחלקיהםנבניםעל-ידימערכיםנבדים בשיטות
ייחודיותומגוונות-ועומדים תמיד במבחןהרלוונטיות.
י .לבסוף,גםכאןהמודיעיןייאלץ להתמודד עם מציאות

אשרלתוצאותיה השלכות הרותגורלברמה הטקטית,
האופרטיבית ,האסטרטגית והמערכתית-לאומית.

.3למאפייניהארגוןהמודיעינייש כמה
משמעויות והשלכותעלהמנהינ:
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

.1

המציאותכיום מורכבתמדי מכדי שאדם אחדאו
מפקד אחד -מוכשר ככלשיהיה-יוכללהבינה.
השינויים שמתרחשיםבעולם -בהםאיומיםוהודמנויות-
הםתמידיים.השינויים חלםבמישוריםרבים:טכנוהניים,
כלכליים,גלובליים ,מדיניים ,פוליטיים ,חברתיים,
דתיים וצבאיים.
היררכיה,ניסיוןתכנון ובקרהיכולים להבטיח הצלחה
ובאותה מידה לנרום לכישלון.
ההון האינטלקטואלי הואמובילותנאי להצלחהיהבל
ה" 3-גל המידע"ן.
נורמים ,אמצעים ומקורות רבים הנדרשים לביצוע
מוצלח של המשימה הם מחוץ לשליטת המפקד.
בעלות עליחידות ,על מחלקותאו עלגופים D']lW
אינה הכרחית להצלחת המשימה ולהשגת היעדים.
במציאות המורכבת הזאתיש להבליטקווים לפעולה
ולהובלהעל-ידי המפקדים:
* הפיקודחייבלהיותכזה המשלב מומחים ופחות
ליניארי.
* חשוב לפתח ולקיים נגישות ישירה למפקדים,
להבטיח פעולהבארגון שטוחומבוזר ולפתחיכולת
להאצילסמכויות.
* המפקדיםיהיו חשופים יותר לביקורת.
* חשוב לחזק בקרב המפקדים את הפתיחות
ואת ההקשבה ,אתכושרהלמידה ואתאורךהנשימה.
* יש להכשיר את המפקדים כך שיכולות התכנון
שלהם יתחזקו וכךשיוכלו להתמודד עם הקדמה
הטכנולוגית .חשוב לעודדבארגון בהתמדה את
החדשנותואתהיצירתיותולהיותמודעים למשקלם
המרכזיבמתן השראהלכפיפיםולחיזוקהמוטיווציה
שלהם.

 .4משיבה מערכתיתומנהיגות מערבתית

ההשתנות המהורה מחייבת פיתוח ידע וחשיבה
מערכתיתשהיאתנאילבנייתה שלמנהיגותמערכתית.
החשיבה המערכתית מאפשר להנהיג תוךראיית
התמונה הכוללת.אופן חשיבה כזה מאפשר הבנת
תופעות בהקשרן הרחב תוך חציית גבולות הזמן,
המקום וההשתייכות הארגונית.
המנהיגות המערכתית חותרתלהקנייתראייה כוללת
למפקדים הפועלים בתוך מערכתארבונית .התפיסה
המערכתית מאפשרת הבנה שלמרכיבי המערכת,

ש
בעולם המשתנה
והדינמיישיותרויותר
צורך בהעמקתהידע,
בהבנהבתחומיםרבים
יותרal'p1 ,אינטגרציה
בין התחומים וביכולת

להתייחם
ולאתגרים

nl~)lDh
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ים משוחחים עם תושבים מקO"OIבפאלוניה ועיראק)

כוחות משטרה צבאיתאמריקני

שלמטרותיה ,שלגבולותיהויצירת תחושת מסוגלות
של מפקדים לפעולוליזום בתוך גבולות המערכת
ובניית המפקדים לאתגר.

.5וונובהיגווווהרעיון המכונן שלאמ"ן

יישום "בינת הלב":

המער :niwihבהשימוש
יובילשמעארגונולהישגים

א.

החשיבה המערכתית והמנהיגות המערכתית כאות
לידיביטוי מיטביכיום בעיסוקב"רעיון המכונן של
אמ"ן" .הרעיון המכונן של אמ"ן מחולל מהפכה
בתפיסתהעולם שלמערךהמודיעין .ההובלה בתחום
הזה נעשיתעל-ידי המפקדים בכל הרמות.
זהו תהליךמקיף של התחדשות שבמסגרתו מתנהלת
חשיבה מחדש מוכוונת משימה שתכליתה הכנת
ההיגיון שלהמערכתשלהאויבוכתוצאהמכךמשתפרים
עבודת המחקר ,האיסוף ,התכנון והביצוע ,זאתכדי
למצות אתהיכולת שלאמ"ן במגמה לממש אתיעדיו
ומטרותיו.כלאלהמוביליםלשיפור מתמיד שלהיכולת
להצביע בפני מקבלי ההחלטות על הסכנות ועל
ההזדמנויותכדי שיוכלו לפעוללמען קיום ביטחון
במדינה והגנה עלתושביה.
המנהירת של המפקדים באמ"ן היא תנאי בסיסי
להובלתהתהליךולעמידה מוצלחתבמבחן התוצאה.
מימוש האסטרטגיה מחייב:
אימוץ המשגהמודיעינית חדשהשתאפיין ותנדיר את
התפוקההמודיעינית הנדרשתבזירות השונות שבהן
מתנהלים המאמצים המודיעיניים של ישראל.

ב.

2003

פיתוח התפיסה של "מערכה מודיעינית" לעיצוב
מכלול העשייה המודיעינית של ישראל מולהזירות
האזוריות,כנון הצפונית והפלסטינית ,ומולאיומים
חוצי גבולות -טרור ,נשק לא קונוונציונלי וטילי

קרקע-קרקע.
נ .הצבעה על מגמות מובילות ועל מבמות משלימות

ד.

כממדמשלים לתפיסת המערכההמודיעיניתוכביטוי
של הסתכלותאינטגרטיבית עלבניין הכוחהמודיעיני.
עיצוב האסטרטגיה של המערכים האיסופיים ושל
הממשקים שבין המערכות המודיעיניות למערכי
האיסוף והמחקרוחוך הגדרת התשומות של התוצר
המודיעיני השלם ותפוקותיו.

כשכום

התקופה המורכבת שבהאנוחיים ופועלים ,עלהשינויים

ואי-הוודאויות שבה,היא אתכרמבחינותמקצועית,ניהולית
ומנהיבותית לכל מפקד .כדי להתמודד בהצלחה עם
האתגריםיש להתבסס עלפיתוח תמידי שלהידע ,על
למידה בלתי מטקתועל חדשנות כמסדליצירתרעיונות
חדשים ועלגיבושחזון ואסטרטגיה למימושו .בסביבה
הדינמית הזאת על המפקדים למצותבצורה מיטבית את
תכונותיהם כמנהלים וכמנהיגים.
מניסיוני אוכללומרכיכלי מרכזיליישוםהכיוונים האלה
הוא "בינת הלב"; המעז להשתמשבויוביל אתארגונו
להישגים ולעמידה במשימות.

