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התאמתהנשרתו שלאיש
המודיעיןלעידןהגונחי

האתגרים החדשים הניצבים לפתחו של העולם המערבי עם תחילת המאה ה 21-מחייבים חשיבה
מחודשת על הכשרת אנשי המודיעין הנדרשים לנתח את ההתפתחויות הגלובליותבעידן הנוכחי

אופקיו של אישהמודיעין.תהליך הגלובליזציה עלפניו
השינוייםהמתחולליםבעולםמאזסוףשנות ה 80-של המאה
שעברה ,ובראשם קריסת הגוש המזרחי וסיום המלחמה
השונות מחייב יותר מבעבר שאיש המודיעיןיהיה בעל
הקרה ,ההבנה ההולכת ומחלחלת בנוגע לאיום הטרור
הכשרה אקדמיתבין-תחומית רחבה ורקע מקצועי מגוון,
ושהואייהנהמכליםאנליטייםשונים .רק הכשרה שתספק
העולמי-הבנהשקיבלה משנהתוקףלאחראירועיספטמבר
2001בארצות-הברית-וכןהחיבורהאפשריביןהטרורהזה
מגווןכלי ניתוח שיאפשרו מבט עמוק ולא דוגמטי על
לנשקבלתיקונוונציונלי ,באופןשירוקן מתונן את מושג
ההתפתחויות העולמיות תבטיח את הקטנת הסכנהמפני
ההרתעה ההדדית שצמחבימי המלחמה הקרה  -כל אלה
התפתחותקונספציהדוגמטיתיחידה,שתשפיעעלהחלטות
מחייבים חשיבה מחודשת על נושאים
הקברניטים.להבנתנו,התפקידהעיקרישל
רבים .תחילת האלף השלישי היא תהליךהגלובליזציה עלפניו איש המודיעין הוא להעניק לקברניט
הזדמנות נאותהלחשיבה כזאת.
השונותמחייביותרמבעבר נקודותראייהשונותומגוונותולייצגבתוך
מטרת המאמר הזההיאלדון מחדש
הממסדהלאומי,שאליוהואמשתייך ,את
ה
י
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המודיעין
בשאלת הכשרתו הראויה
עמדותיו ואתתפיסותיו של "האחר".
שלחואייותש הכשרהאקדמיתבין-
המודיעין,הנדרשלנתח אתההתפת
תחומית רחבה Up~l
העולמיותבעידןהנוכחי.לצורךכך נפתח
!3ה השתנהל
ה בחלק הזה ננסה לתאר בקצרה את
בפירוטהשינוייםשחלובעולםבעשורים מקצועימגוון,ושהואייהנ
האחרונים,המשפיעיםע
ההתפתחויות העולמיות הרלוונטיות
בהכרחלנושאהדיון.האויאן מכליםאנליטייםשונים
הכוונה לטעון
לדרישותמאישהמודיעיןהאמוןעלניתוח
שהשינוי
מהפכני ,אלא לשרטט התפתחויות
המצב העולמי .ניתן להצביע על כמה
הדרגתיות ,שהצטברותן מחדדת את הצורך בשינויים
שינוייםמרכזיים בהקשרהזה:
 .1תהליךהגלובליזציה .המונחגלובליזציה צבר תאוצה
בתפיסת ההכשרה שלאישמודיעין .לאחרתיאורתמציתי
של השינויים שחלו בפוליטיקה ,בכלכלה ובטכנולוגיה
בעשורהאחרון של המאה ה ,20-אףשניתןלהצביעעל
העולמית ולאחר ניתוח
תהליכי גלובליזציה כלכלית ופוליטית גם בעשורים
מוקדמיםיותרשלאותההמאה.עיקרושלהתהליךהוא
של השלכותיהם על
סא"ל(מיל')
סא"ל"
התפתחות מואצת של הטכנולוגיה ושל חוקי הסחר
עבודת המודיעין ננסה
אביתר מתניה,
קציןמודיעין
לשעברקציןמודיעין,
העולמי -התפתחות שאיפשרה העברה של הון ושל
להגדיר את מאפייני
יוזם תוכנית "חבצלות"
התפקיד ואת הדרישות
מוצרים באופן כמעט חופשי עלפני הגלובוס .הסכמי
מאישהמודיעין ,ולבסוף
סחרעולמיים הביאו להורדת מכסים מקומיים באופן
נדון בשינויים שיש
שפתח אתכללשוקיהעולםלתחרות,ואילו האצתה של
להנהיג בהכשרת איש
מהפכת המידע (ראו להלן) הביאה לשיפור היכולת
מודיעין בתחילת המאה
להעבירהוןוידעבזמןאפסיעלפניהגלובוס.כך,למשל,
ה.21-
יכולכלאדם,הנהנהמחיבורלאינטרנט,להשקיעישירות
בעצמו ובזמן אמת בכל הבורסות המובילות בעולם
מסקנתוהעיקריתשל
היישר ממסוף המחשב בביתו .גם ארגוני הטרור
המאמרהזההיאכיעלינו
לנסות להרחיב את
העולמייםנהניםמפירותהגלובליזציה,וביכולתםלעשות

שימוש לצורכיהםבנתיבי התובלה ן

המפותחים (דוגמת מטוסי הנוסעים ו-
ששימשו לפיגועי  11בספטמבר),

הבשיא בוש

- - - - - - - --- - ---

- --

,-----

ובטכנולוגיה הגלובלית להעברת
מידע ,הוראות וכספים ברשת
האינטרנט .חשוב להזכיר בסוגיית
הגלובליזציהכי במקביל לפתיחת
השווקיםהכלכליים מתרחשתתופעה
הפוכה ומעניינת ,שלא כאן המקום
לדון בה בהרחבה :מגבלה הולכת
ומתרחבת על ההגירה מהמדינות
המתפתחותלמערב-מגבלההעומדת
לכאורהבניגודלתהליךהגלובליזציה,
שהפך לכאורה את כדור הארץ כולו
לכפרגלובלי.
60 .
 .2הפצת הנשקהבלתיקונוונציונלי
שנה חלפו מאז הטלתן של פצצות
האטום על הירושימה ועל נגסקי,
ובמהלך  60השנים האלה הפכה
הטכנולוגיה הגרעינית לזמינה יותר
ויותר .כתוצאה מכך נראה האיום
הגרעיניעלשלוםהעולםממשי-אולי
אףיותר מכפי שהיהבימי המלחמה
הקרה.ברשותמדינותלאמעטותכבר
יש יכולת גרעינית צבאית או
טכנולוגיה גרעינית אזרחית,
שמאפשרת להשיג נשקגרעיני בתוך
זמןקצר.הודו,פקיסטןוקרובלוודאי
גםצפון-קוריאה כבר נכנסולמועדון
הגרעיני,ואילואיראן מתקרבתליעד
הזה במהירות רבה .גם ההתפשטות
המהירה של הנשקהגרעיני מושפעת
ישירות מתהליכי הגלובליזציה,כפי
המלחמה שאמר ממשל בוש הבן על הטרור העולמי ועלהמדינות
שעולהבבירור מניתוח תוכניתה של
הנ,תנותלו חסות בשטחןיהיה בם בשנים הקרובותתהלירמכונן
לוב להשיג נשק גרעיני  -תוכנית
בפוליטיקה העולמית בכלל ובמזרח התיכון בפרט
שנחשפה בסוף  .2003הלובים רכשו
פרויקטכולל מהמדעןהפקיסטניד"ר
ח'אן ,שהקים רשת בעלתפריסהעולמיתלייצורחלקי ן
מאפשרתלחוללשינוייםמהפכנייםבעולם.לממשלבוש
יש אידיאולוגיה נחושה ,ברורה ומוצהרת שבכוונתו
צנטריפוגותלתוכנית ההעשרההלובית.
 .3המערכההעולמיתנגדהטרור .המלחמה שאסר ממשל ן
להמשיך ולהוציא אל הפועל ,תוך מימוש כללמרכיבי
העוצמהשלארצות-הברית.איןספק
בושהבןעל הטרורהעולמיועל
שמוקד הטרור העולמי מזוהה
המדינות הנותנות לו חסות התפקידהעיקרי שלאישהמודיעין
בבירית עם המרחבהגיאוגרפי של
בשטחןיהיהגםבשניםהקרובות
הואלהעניקלקברניטנקודות
המזרח התיכ:ו' עם האיסלאם
תהליך מכונן בפוליטיקה ךא,יהשונות
,לייצגבתוך

::וט.

,מב,[,,ת

:1תי"7

נחירת ,מחרש של [,ש הממסדהלאומי את llnITnUואת
.קטס,ך,ת הערסות
של "האחך"
החילוניות.בין אםמדובר במלחמת
לתפקיד נתנה בידיו ובידי
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המקורבים לו ארבע שנים
נוספותכדילהוציא אלהפועל אתתוכניתםהמהפכנית
העולם האיסלאמיובין אם לאו ,מתרחבת ההסכמה
בעולם המערביכי נדרשטיפול שורשבמרכיביהיסוד
להפצתהדמוקרטיה במזרחהתיכון.כפישהוכיח ממשל
של המשטרים המזרחתיכוניים ובתורההיוצאת מחלק
רייגןבשנות ה80-בנוגעלגושהמזרחי ,תקופה הקרובה
מהמדרסות המוסלמיות (המגמות האלהזוכותלחיזוק
לעשור(בניגוד אולי לכהונה בת ארבע שנים בלבד)

באירופהבעקבותפיגועיהטרורבלונדוןובמדרידולאחר
רצח הבמאי תיאוון-גוך בהולנד וקבלת חוק הרעלות
בצרפת).
 .4הטכנולוגיהומהפכתהמידע.כאמורלעיל ,אחדממרכיבי
היסוד של תהליך הגלובליזציה הוא מהפכת המידע.
למהפכה הטכנולוגית הזאתיש השלכות רחבותיותר,
המשפיעות גםעלמבנה החברה,על התרבותועוד.כפי
שהראובניהזוגטופלר בספרם"הגלהשלישי" ,מהפכת
המידעמשפיעהגםעלהאופןשבומתנהלותהמלחמות,
והדבריםנעשוברוריםמאי-פעםלאחרהכרעתוהמהירה
של משטר סדאםחוסיין ב.2003-
התהליכיםהמוזכריםלעילמביאיםלכך שחקראירועים
אסטרטגייםבעידןהנוכחימחייבלעסוקברשתותהמפיצות
נשק בלתיקונוונציונלי וטרורואינו מתמקד עוד דווקא
במדינותיעדמסוימות.הגלובליזציהמחייבתגם אתארגוני
המודיעיןבעולםלשיתוףפעולהבין-לאומירביותרכדילקבל
תמונהמהימנהעלהטרורהבין-לאומיועל הפצתו של נשק
בלתיקונוונציונליבעולם.תפיסותשלמודיעיןלאומישייתן
מענהגלובליהןמיושנותומועדותלכישלון.
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מודיעיןבמדינות המפותחות.
 .3ההגדרה שבחרנו גם ממחישה שאיננו רואים באיש
המודיעין דווקא איש צבא.ניתן היה לטעון שאיש
המודיעיןאינו אלא עוד אחדמקציני המטה ,העוסק
בתחוםהמודיעין.על-פיהתפיסה הזאתניתןהיהלומר
כי הכשרתאישהמודיעיןצריכהלהתבצעעם שארקציני
המטה,תוך התמחותמסוימתבמקצועהמודיעין.אולם
אנוסבוריםכיהמקצועהמודיעינישונהאיכותית משאר
מקצועות המטה ,משוםשעיסוקוב"אחר"ולאבמכלולי
הפניםהשוניםשלכוחותינו(כמוקציניהאג"ם,החימוש,
הלוגיסטיקה ,הקשר ואחרים) .נוסף על כך ,לדעתנו,
השינוייםהגלובליים שתוארולעילמרחיקיםעודיותר
אתאישהמודיעיןמהמקצועהצבאי.

ההשלכותעלהמודיעיןבישראלבעידן
הנוכחי2

לאור האמור לעיל ניתן לתאר את ההשלכות של
ההתפתחויותהגלובליותעלישראלועלהמודיעיןהישראלי.
בכלהנוגעלישראלחלשינויברורבמרכזהכובד שלהאיום
שמולוניצבת המדינה:האיוםהצבאיהקונוונציונלי נמצא
הגדריםתסקידו שלאישהמודיעין
בירידה ,ולעומת זאת ישנהעלייה תלולה באיום הלא
כדי להגדיר
אתהשינויים הנדרשים בהכשרתו של איש קונוונציונלי ובאיום הטרור (עימות נמוך עצימות).שני
המודיעיןעלינולהבין מהםגבולות המקצוע,ומיהםבעלי האיומיםהמרכזייםהאלהמתאפייניםבעיקרבכךשגוףהידע
התפקידיםשעליהםחלותהקביעותשנציג בהמשך.עםזאת
הנדרש למחקרםאינו נמצא דווקא בצה"ל ,וזאת בשונה
יש לזכורכי הגדרת מקצועו של איש המודיעין היא
מהאיומים הקלסיים,שליוו את המדינה מיום היווסדה,
שרירותית ,ואפשרלהרחיבהאו לצמצמה.
ושהתמקדו באפשרות של מלחמה כוללת עם המדינות
להלן ההגדרה שבה בחרנו :איש המודיעין משתייך
הגובלות בישראל .הימצאותו שלגוף המחקרהמודיעיני
לממסדהלאומי של ארצו ועוסק בהבנת
המרכזי בצה"ל דווקא כבר אינו ברור
"האחר" תוך הפעלת מקורות חשאיים.
מאליו ,ויש הדורשים להעבירו לארגון
ההגדרה הזאת טומנת בחובה כמה מתפנתהמידע מחדדת את אזרחי מחוץ לצה"ל (כך ,למשל ,המליץ
דו"ח שלועדת החוץוהביטחון)3.
תובנות:
הצורךבאבחנות חדשות
ו .איןהבדלביןחוקריהמודיעיןהשו
באשרלעבודת המחקרהמודיעיני,הרי
למחקרניעםל .בנונםלחלוקה המסורתית
איש מודיעין,
שמהפכת המידע מחדדת את הצורך
י
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ביןאיסוף למחקר
צבאאויבמסוים,אינושונהמהותית
באבחנות חדשות בנוגע לחלוקה
המסורתיתבין איסוף למחקר .התפיסה
מאישמודיעיןהאחראילמחקרמדיני
המסורתית גורסת אבחנהברורהיחסיתביןיחידותאיסוף
ופוליטי על מדינה אחרת .גם חוקריהמודיעין הטכני
והכלכליעוסקיםבאותוהמקצוע,ואיןלהבחיןבינםלבין
ליחידות מחקר,ולפיההמידע מועברב"דחיפה" מהאיסוף
כל החוקרים האחרים -במיוחד בכל הנוגע להכשרה.
למחקר ,כאשר בהמשךמאכוון המחקר את האיסוףבנוגע
יתרעלכן,
למידעהנדרשלו.טענתנוהיאשהאיומיםהחדשיםשתוארו
שמשרתים גםאיןלהבדילביןחוקריהמודיעיןלביןמי
ביחידות האיסוף השונות .גם הם עוסקים
לעילמחייביםשינוי,ולאניתןעודלערוך אבחנות ברורות
באותו המקצוע .האמורלעילאינו סותר ,כמובן ,את
ביןאישהאיסוףלאישהמחקר.האיומיםהחדשיםשלהטרור
הצורך גם בהכשרהייעודית לכל אחד מן המקצועות
הבין-לאומי ושל הנשקהבלתיקונוונציונלימחייבים הבנה
המודיעיניים לאחרסיוםההכשרההבסיסית המשותפת.
עמוקה ורב תחומיתומעגלי אכוונה קצריםיותר .מהפכת
לעומת זאת,אין לכלול ברשימת אנשי המודיעין
המידעמחייבתשילוב של"דחיפת"מידע ושל "משיכתו"
אנליסטים שלחברותאזרחיותושלגופיםכלכליים.הגם
מיחידותהאיסוף,והתפיסותהמערכתיותההולכותותופסות
שניתן למצוא בחברות ענק רבות אנשים האחראים
אחיזה בצה"ל מביאות גם.הן לחשיבה שונה על החלוקה
ןאיסוף למחקר4.
למודיעיןעסקיאולניתוחשווקים-שבחינהשלעבודתם המסורתיתבי
היום-יומית תגלהדמיון מפתיע למקצועהמודיעיני-
איננוכוללים אותם במסגרתההתייחסות שלהלן .זאת כיצדיש להכשיר אתאישהמודיעין?
בעיקרעלבסיסהקביעה שהםאינםעוסקים בהפעלת
ההתפתחויותהעולמיותכמוגםהגדרתהמקצועהמודיעיני
גופים ממסדיים חשאיים (יחידות האיסוף) ואינם
והתפוקות שלהן נדרשאישהמודיעין מובילותלשינויים
פועליםעלסמךמידעמודיעינימגוון,כפישפועליםאנשי המתחייביםבהכשרתאישהמודיעיןבעידןהנוכחי.המאפיין

העיקרי העולה מהדברים
שנכתבו עד כה הוא שאיש
המודיעין מחויב לניתוחבין-
תחומי רחב ,שכן המשתנים
המשפיעיםעלנושאי המחקר
הולכיםונעשיםמורכביםיותר
ויותר .כך ,לדוגמה ,תהליך
הגלובליזציה אינו מאפשר
לערוך מחקר מבודד של ארץ
מסוימת,כיווןשיחסיהגומלין
הגלובליים אינם מאפשרים
לבודד את העיסוק במדינה
ריבוניתאחת.מחקרשיתמקד,
למשל ,רקבמדינתיעדערבית
אחת (על תשתיתה המדעית,
הטכנולוגית והכלכלית) לא
יאפשר בהכרח לחשוף את
תוכניתההגרעינית ,משוםשזו
עלולה להתבסס על רשת
גלובלית ,שתעביר לה ידע
ורכיביםחיוניים .זאת הסיבה
שבגללה גם מדינה נחשלת,
חסרתתשתיתשלמדעניםושל
מכוני מחקר,יכולהכיוםלנהל
פרויקטגרעינימתקדם.אומנם
כבר בעבר התמודד המחקר
המודיעיני עם השפעת
המעצמות על ההתרחשויות
במזרח התיכון ,אולם משקלו
שלהמרכיבהבין-לאומי(שהוא
רחב יותר מהשפעתן של
מעצמה אחתאושתיים)עולה

אישהמודיעין
------- -------- ------- --- - - --- -------

בקצב מסחרר.
המסקנה הראשונה העולה

מהצורך בהכשרה מודיעינית
רחבהובין-תחומיתהיא שלא

ניתן עוד להסתפק בחוקרי
מודיעין,שאינםבעלי הכשרה
אקדמית ברמה של תואר
ראשוןלפחות.הדרישה הזאת
אינה חריגה .בכל התחומים
המקצועיים בעולם הופך התואר האקדמי במידה הולכת
וגוברתלתנאיקבלההכרחי.מהבחינההזאתצה"לאינויוצא
דופן,ולכןהואגםמשקיעמשאביםרביםכדישלקציניותהיה
השכלהאקדמית.הואעושהזאתהןבאמצעותתוכניותלפני
השירותהצבאי (כמו העתודה האקדמאית)והן באמצעות
הכשרותבמהלךהשירות ,שהראשונהשבהןהייתהתוכנית
"תלפיות" .גם בית-הספר לטיסה משלב כיום לימודים
אקדמייםומעניקלבוגריו תואר ראשון ,והמכללה לפיקוד
טקטימעניקה תוארראשוןלמיועדיםלהיותמפקדיפלוגות
בזרועהיבשה.
גם בהכשרתו של איש המקצוע בתחוםהמודיעיןיש

לאמץ את המודל של הכשרה בין-תחומית המתבצעת
באקדמיההאזרחית.לטעמנו,לאניתן-כפישהציעובעבר
מודיעין מסוימים  -להקים אקדמיה למודיעין5.
אנשי
האקדמיה האזרחית מתמחה בחזיתהידע המקצועי בכלל
תחומיהידעהאנושיועוסקתבאופןרצוףבשיפורההוראה.
אקדמיהלמודיעין,שתנוהלעל-ידיגורמיםצבאיים,לאתוכל
להיצמדלחזיתהידע,להבטיחשהמוריםבהיהיוהמובילים
בתחומם ולהעניק לבוגריה את כלי הניתוח והחשיבה
המתקדמיםביותר.בשנים האחרונות מוקמיםיותרויותר
מסלולי הכשרהבין-תחומייםבאקדמיה,ולהבנתנו הכשרת
אנשיהמודיעיןצריכה להסתמךעלהמסלוליםהאלה(דוגמת

קמ"נים י
בפעולה

-

ן

כדילהבין את "האחר" בצורה הטובהביותר עלאישהמודיעין להתנסות במחקר שלכללמרכיביהעניין
שישנם במדינהאו בתחום מסוים.עליו לעבור את ההתנטות הזאתהן בחטיבת המחקרוהן כאישמודיעין
ביחידות האיסוף

-
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המסלולהבין-תחומילמצטייניםבאוניברסיטתתל-אביבאו
באמצעות תוכנית ההכשרה "חבצלות" ,שתעניק לבוגריה
מסלול"אמירים"באוניברסיטההעברית).
תואר ראשוןדו-חוגיעל-פי המתכונת המוצעת כאן .אנו
סבוריםשמדוברבצעדראשוןחשובביותרלקראת הכשרתם
על ההכשרה האקדמית של אישהמודיעין לכלולשני
מרכיבים:מרכיבתוכניומרכיבאנליטי.המרכיבהתוכנייכלול
שלאנשימודיעיןכדישיוכלולעסוקבתחומיהידעהנדרשים
נושאיםהקשוריםללימודיהמזרחהתיכון,
בתחילת המאהה.21-
ערבית ואיסלאם ,יחסים בין-לאומיים
נוסףעלההכשרההאקדמיתישלעסוק
ולימודיביטחון;ואילוהמרכיבהאנליטי ,בםבהכשית' שלאיש
באופן מעמיק בסוגיות אתיות הנוגעות
שיהיה בהיקף שווה למרכיב התוכני ,המקצועבתחוםהמודיעין לאישהמידיעיןבהיותו חלק מהשירות
יתמקדבמקצועותהמעניקיםכליחשיבה ישולשמץ אתהמודל של הציבורי,עלכל המשתמעמכך.דגשמיוחד
לאנליסטהמודיעיני ,דוגמת מתמטיקה
יש לשים על היושרה הנדרשת מאיש
הכשרהבין-תחומית
גבוהה,פילוסופיה,פסיכולוגיה וכלכלה.
המידיעיובביגעלמושא מחקרו.כפישכבר
ם
ה
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ב
מעבר להכשרה האקדמית יש להקנות
צוין ,לאחר שיסתיים פרק ההכשרה
וג
'ישו וי
הבסיסי המשותף,תידרש תקופת הכשרה
לאנשיהמודיעיןלעתידידעעיוניומעשי
נרחבעלמערכיהמודיעיןהשונים.כמוכן
נוספת ,שתעסוקבתחומיהידע הנפרדים
יש להכשירם בתחוםהניהול של עבודת צוות,כדישיוכלו
ביחידותהאיסוף השונותובחטיבת המחקר.
לנהל הןצוותי מחקר והןצוותי איסוף.ישלצייןכיחיל
המסקנה השנייה העולה מהצורך בהכשרהמודיעינית
המודיעין עושהבימים אלה צעדים ראשוניםבכיוון הזה
רחבה ובין-תחומית נוגעת לתפקידים שצריך לבצע איש

י

החוץ והביטחון 6,שעסק במידעהמודיעיני שעמד לרשות
קובעיהמדיניותבישראל לקראת מלחמת המפרץהשנייה.
הדו"חגםהתייחסלמידעהמודיעיני שעמד לרשותישראל
עלתוכניתהגרעין בלובוכן עסקבשינוייםהמבניים שיש
להנהיגבקהילתהמודיעיןבישראל.כזכורעורר הדו"ח של
ועדתשטייניץ תרעומתרבה מצד הצמרתהביטחונית -שר
הביטחון ,הרמטכ"ל וראש אמ"ן.איןבכוונתנו לשפוט את
הדו"ח ,אלאלהתייחס רקלקטעיםהמעטים שבוהעוסקים
בהכשרתכוח האדםבמודיעין.
בחלקהשלישי של הדו"ח ,בפרק ההמלצות,מתייחסת
הוועדהלסוגיית ההכשרה שלכוח האדםבמודיעין:

המודיעיןבמסגרתמסלולהקידוםשלו.כפישהסברנו,הגדרת
המקצועהמודיעיניאינהמבחינהביןסוגיםשוניםשלאנשי
מודיעין .לטעמנו,איןליצור מסלול קידום שונה לחוקר
המודיעיןהמדיניולחוקרהצבאי/טכנולוגי/כלכלי.כדילהבין
את "האחר" בצורה הטובה ביותר על איש המודיעין
להתנסותבמחקרשלכללמרכיביהענייןשישנםבמדינהאו
בתחוםמסוים.עליולעבור אתההתנסות הזאתהןבחטיבת
המחקרוהןכאישמודיעיןביחידותהאיסוף.
אולםההגדרהשהצענומחייבת מסקנותמרחיקותלכת
עודיותרבנוגעלמסלולהקידוםהרצוי.אישהמודיעיןצריך
לעבורלא רקביןתפקידיםשוניםבקהילתהמודיעין ,אלא
הוועדה ממליצהעליצירת מסלול הבשרה אקדמאית
עליו להתנסות גם בתפקידים מגוונים אחרים במערכת
האזרחית (מסלול כזה כברקיים באופן מצומצם לאנשי לתחוםהמודיעיני,תוךשיתוףפעולהעםהמוסדותהקיימים
המחקרהטכנולוגי) .אלא שאליה וקוץ בה:ברור שהארגון להשכלהגבוהה.הוועדהממליצהעל הצבתתנאיבתפקידי
המודיעיניאינויכול לאפשר לאנשיו מגווןתפקידי רוחב ,פיקודבתחוםהמחקרוהאיסוף,שלהשכלהאקדמיתרחבה
הן בנושאיםמשיקים לתחומיהענייןהמודיעיני,כגון
שכן כאשר הםעובריםמתפקידלתפקיד,איןהארגוןנהנה
מיכולת המחקר שלהם .הסיבה :תפקידי רוחב פוגעים גיאוגרפיה,לימודי מזרחתיכון,יחסיםבין-לאומיים,והן
בנושאיםמרחיבי אופקיםכגון מתמטיקה והסתברות,
בהתעמקות המקצועית בתחומי מחקרספציפיים ,כנדרש
פילוסופיה ופילוסופיה של המדע,
בעיקר ברמה של ראשי מדורים .תמיד
היסטוריהוהיסטוריהצבאית.בתפקידים
תתקייםהדילמהביןהרצוןלהרחיב את
ראייתו המערכתית של אישהמודיעין אישהמודיעיןצריךלעבור בכירים ניתן וראוי לדרוש תארים
לבין הרצון לממש את ניסיונו ואת לא רקביןתפקידיםשונים מתקדמים(מאסטרודוקטורט)בתחומים
7
הכשרתו במסגרתהמודיעינית עצמה .בקהילתהמודיעין,אלאעליו אלה
ראוילציין שלמיטבידיעתנו הוועדה
כיוון שלאניתן להכשיר אישמודיעין
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לא שמעה במהלך עבודתה על תוכנית
בתפקידירוחבלאורךשנים,אנוסבורים
שהפתרון אמורלהינתן באמצעותגיוון מגווניםאחרים במערכת "חבצלות",שהייתהבאותהעתבחיתוליה.
האזרחית
אולם בעוד שהוועדה המליצה להקים
הכשרתם האקדמית .על הארגון לשאוף
לכךשיהיובואנשימקצועמדיסציפלינות
אקדמיהלמודיעין,לטענתנויש להסתמך
דווקאעל המוסדותהאקדמייםהמוכרים
אקדמיותמגוונותואנשיםשביצעומגוון
שלתפקידיםשונים בשוקהאזרחי ובמערכתהביטחון.
ולבנותתוכניתלימודים המבוססת על הקורסיםהקיימים
מענייןלציין שמודל השירות החדש של צה"ל,שעליו
בתוספת מעטקורסיםייחודיים,שייבנובאופןייעודיבעבור
הוחלטמשיקוליםכלכליים,עשוילהועילבענייןזה.המודל חניכי התוכנית ,ורמתם האקדמית תעמוד תחת פיקוח
האוניברסיטה.
החדש ,המבוססעלפנסיה צוברת במקוםפנסיהתקציבית,
הוועדה ממליצה גם "לתגבר את מסלולי 'תלפיות'
מאפשרלצה"ללקלוטאנשים-ובכללזהלקהילתהמודיעין
לתקופהקצרה,בלישיקשרו אתגורלם במערכתהביטחוןולהזרים למוסד ולשב"כ יותר כוח אדם באיכות גבוהה
עדגילהפנסיה.ניתן להביא אנשיםבעלי הכשרה מגוונת
ממסגרתזו".היותובוגרי"תלפיות"מיועדיםלתפקידי מחקר
מהאקדמיה ומהמגזר האזרחי (כמקובל זה שנים בממסד
ופיתוחטכנולוגייםואינםמוכשריםלעסוקבמחקרובאיסוף
האמריקני,למשל),לתקופתשירות בת חמשעדעשרשנים ,מודיעיניים ,למעט מחקרמודיעיני-טכנולוגי של אמצעי
ליהנות מכישוריהם ומהרקע שלהם ולאפשר להם לחזור
לחימה,איןלדעת אםהוועדההתכוונהלתחומיםהאלה,או
לאחרמכןלעיסוקיםאחרים.כךניתןיהיהלגוון את הרקע
שייתכןכי גם כאן התכוונהלתוכנית דוגמת "חבצלות"הן
שלאנשיהמודיעיןולייצרראייהבין-תחומית ורחבהיותר
בהקשר לאיכות החניכיםשימוינו לתוכנית והן בהקשר
לתכניםהאקדמיים של ההכשרה.
שלהארגוןהמודיעיני ,שלאיכלול אך ורק אנשים שעסקו
כלימיהםבאנליזהמודיעיניתולא התנסו בעצמם-ומקרוב
בדילמותצבאיות,כלכליותאומדיניות.מובןשאיןהכוונה ומה קורהבמודיעין האמריקני?שכלהארגוןהמודיעינייסתמךעלאנשיםשמגיעיםלתפקיד הבעיות שהוזכרולעיל אינןייחודיות ,כמובן,למודיעין
קצריחסית.הטענההיאשגיווןכזה,שיגרוםלכךשבין 10%
הישראלי .התרבות הפוליטית האמריקנית ,המחייבת
פתיחות של הממשלעל-פיחוק ,מאפשרתלקרואמסמכים
ל 20%-מהמשרתים במערכתיהיואנשימודיעיןבעלי רקע
רבים,יחסית ,שלקהילתהמודיעיןהאמריקניתעל עצמה,
אזרחי,יועיל למערכת ,שבהימשיך לשרת רוב של אנשי
מודיעיןשזוהקריירההמרכזית שלהם.
הנוגעים למחקרהמודיעיני,וכן מחקרים שלועדותבדיקה
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עצמאיות בנושאי
דו"ח nTUIשטייניץ
בארה"בנכתברבותעלהכשלהמודיעינישלארגוניהמודיעין
כדאי להשוות את האמורלעיל למסקנות של דו"ח ועדת
האמריקניים(והמערבייםבכלל)בענייןהפיגועיםובסוגיית

פיכום

52

הנשקהבלתיקונוונציונליבעיראק.
את אחד המסמכים החשוביםבסוגיה הזאת פירסמה
האתגריםהחדשיםהניצביםלפתחו שלהעולםהמערביעם
תחילת המאה ה21-מחייבים חשיבה מחודשתעל הכשרת
ועדה עצמאית כבר ב .1996-כותרת המסמךהיא" :להפוך
את המודיעין לחכם יותר :עתידהמודיעין האמריקני".
אנשיהמודיעיןהנדרשיםלנתח אתההתפתחויותהגלובליות
בעידןהנוכחי .ההכשרהחייבת להתבסס
המסמךאינו עוסק בקורסים הנדרשים
להכשרת החוקר ,אךמציג עמדה מאוד המודיעיןמחויב ~TIpWעל על תכנים ברמה אקדמית הן בתחום
ברורה בנוגע להכשרת החוקר במהלך הרחבת הרקעהמקצועי של הידע (לימודי המזרח התיכון ,מדעי
המדינה,יחסיםבין-לאומיים וכו') והן
עבודתוובמיוחדבנוגעלצורךבמעברבין אנשיו,תוךעמידהעלכך
תפקידים:
שיתנסובמכווןתפקידיםרב בתחוםהאנליטי(פילוסופיה,מתמטיקה,
פסיכולוגיהוכו').המודיעיןמחויבלשקוד
מחקרמודיעיני טוביותרמחייב
האפשר,
ל
כ
כ
באופן
לצמצם את בידודה של קהילת
על הרחבת הרקע המקצועי שלאנשיו,
המודיעין.ישצורךחיוניבזרימהגדולה שיאפשרלהם לנתחטוב
תוך עמידה על כך שיתנסו במגוון
יותרשלאנשיםמוכשריםאלסוכנויות יותר אתהמציאותהמורכבת תפקידים רחב ככל האפשר ,באופן
המודיעיןמהאקדמיהומעולםהעסקים.
שיאפשר להם לנתח טוב יותר את
בעתהזאת
יש להקל על [המומחים האלה
המציאות המורכבת בעתהזאת.תהליכי
מהדיסציפלינות השונות] ,המצויים
הגלובליזציה ,ההפצה של נשק בלתי
באמצעהקריירה ,למלאמגוון שלתפקידירוחב במערך קונוונציונלי  -ובמיוחד סכנת התפוצה של נשקגרעיני-
והמערכההעולמיתנגדהטרורדורשיםחוקריםבעלייכולות
המודיעין .כמוכןיש לאפשרכניסת מומחים אל מערך
המודיעיןלתקופותקצרות(הנמדדותבשבועות,בחודשים
ניתוחמעמיקותובעלירוחבראייהמקיף.
ובשנים)ואפילולפרויקטאחדקצרמועד.בדרךהזאתתוכל
הערות
קהילתהמודיעיןלמשוךאליהולנצללטובתהכמהמהמוחות
 .1במאמרהותכורעיונותשהועלובהרצאתושלמתניהבאוניברסיטת
הטוביםביותר מהאקדמיהוממגזרים אחרים בחברה -
תל-אביבבמסגרתיוםעיוןעלהמודיעין(ינואר )2005ובמאמרשל
מוחות שללאהאופציה של העסקהזמניתלאהיועומדים
סא"לי',שזכהבפרסמפקדהמכללות למאמרמצטייןבמסגרתקורס
לרשותקהילתהמודיעין.
פו"מ אפק.
'
ב
ג
ל
 .2אנומבקשיםלהודות אתיגולדברגרעלעזרתהבעצותחיוניות
אולםאיןדי במאמץלשפר אתאיכותהמחקר.באותה
בנוגעלפרק הזה.
מידהחיוני לשפר אתהיחסיםביןיצרניהמודיעיןלבין
 .3ראוסעיפים  3.32ו 3.33-בדו"ח .הדו"חהגלוי נמצא באתר הכנסת:
צרכניו.אנשיהמודיעין המקצועייםחייביםלהבין את
.gov..
liUdocsAleb intelligence_irak__report.pdf
~www.knesset.
 .4ראובהקשרהזה אתעבודתהדוקטורט שלסא"ל(מיל')עמוסגרנית,
הצרכיםשלקובעיהמדיניות,וההפך .אחתהדרכיםלעשות
"אפיסטמולוגיותמלחמתיות,ידעמודיעיןומערכותצבאיות",מארס
זאתהיא באמצעותרוטציה קבועה ,שבמסגרתהימלאו
,2004עמ' .69העבודה טרם ראתה אור בפרסוםרשמי,ובה עוסק
קצינימודיעיןתפקידים במשרדי ממשלה (משרד החוץ,
המחברבצורך לשנות את התפיסה המסורתית של חלוקה ברורה
ביןאיסוף למחקר ברמתהמודיעיןהמערכתי.
משרדההגנה,משרדהאוצרוכו')ובמועצהלביטחוןלאומי.
 .5כבר בשנות ה80-הציע תא"ל(מיל') יואל בן-פורתלייסד קורס
מינויזמנישלאנשימודיעיןלצוותיםשלחבריקונגרסהיא
מודיעיןברמהאקדמיתשיכלוללימודיפילוסופיה,פסיכולוגיהומדע
גםאופציהראויה.לחלופיןיכוליםאנשי אקדמיה בשנת
המדינה.ראובספרונעילה (הוצאת"ידיעות אחרונות" )1991 ,את
'
מ
ע
הנספח"הערכותמודיעין,מדועהןקורסות?".166 ,ראולעניין
שבתוןאואנשיעסקיםלעשותרוטציהבתפקידימודיעין.
הזה גם את מאמרו של דוד נאור" ,תרומתדיסציפלינות שונות
יתרעלכן,ניתןלדרוששרוטציותכאלהיהיותנאילקידום
למקצועהמודיעין",עמ'  211-183בקובץמודיעיןוביטחוןלאומי,
לרמותבכירות9.
שאותו ערכו סא"ל (מיל') צבי עופר ורס"ן אבי קובר (הוצאת
מערכות.)1987 ,
בדו"ח הוועדה הציבורית לחקרפיגועי  11בספטמבר
 .6ראו באתר הססת:
02001י מתייחסים הכותבים לחוקריהמודיעין בסוכנות
ligence_irak_report..pdf
ו"זil/docissnleb/intן.ע~sset..50סחן,~ww.Iע
 .7שם,עם 62
המודיעין המרכזית של ארצות-הברית ) .(CIAלטענתם,
 .8ראו את נפחהמידע העצום על המחקרהמודיעיני באתר שלה-
בעקבותסיום המלחמה הקרה ,שבמהלכה עסקהמודיעין
טי v
הבריo
תשלaה11.6-ןg
חסיi
דליc
האתרה.
ומתw w
(לעw
CIA
האמריקנירקבאויבמרכזי אחדאולכלהיותרבשניאויבים
) .(www.fco.gov.ukשלא לדבר על אתרי קהילת המודיעין
הישראלית ההסריםדיון של ממשבסוגיותמודיעיניות.
מרכזיים ,התעצם האתגר המחקרי מבחינה כמותית
Greenberg %1., Making Intelligence Smarter: The Future .9
ותרבותית כאחד .במסקנותיה ממליצה הוועדהיי לאמץ
 usIntelligenceofהמאמר מובא באתר:
לתחום המחקרהמודיעיני את המודל המקובל בכוחות
www.fas.org/irp/cfr.html
 .10עותקמקוון נמצא באתר www.gpoaccess.gov/911
המזוינים של ארצות-הברית בעקבות חקיקת גולדווטר-
 .11שם,עמ' 407
ניקולס מ .1986-החוק הזהמחייב את הקצינים בזרועות
השונותלבצעתפקידים מחוץלזרועותשבהן"גדלו"כתנאי
לקידומם.הוועדהקובעתכימשימתוהראשונה של ראשה-
CIAהיא "לבנות מחדש אתיכולות המחקרוהניתוח של
הסוכנות" .בהרצאה שנשאה ראש אגף המחקר בCIA-
ש
בתחילת 2004ציינה אף היא את הצורךלגייס כוח אדם
מרקעיםשוניםומגווניםככל האפשר.
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