ם

מדור במה

תםעידן
אגרנט

לקחייוםהכיפורים הפכולאבןריחיים עלתהליכי ההתעדכנות של
אמ"ן,ובחלקמהמקרים הםבולמיםפריצהמתחייבת שלקבעונות.
כדי להתקדם עלאמ"ןלהניח מאחוריו את טראומתיום הניפורים,
להפסיקלהציבהכמגדלורלעשייתו,לשלב אתהלקחיםהרלוונטיים
ממנה בתוך השיחהמודיעיני המעודנן ולתחם את העיסוק בהנך
שתהיה מרכיב אחד -.גם אםמרכזי -במורשתשלו

סא"לשי
צה"ל עובר בשנים האחרונותשינוי
עמוק במבנה הכוח ובתפיסת ההפעלה
שלו .ההבנה שהמציאות דינמית

06

ובזמן הופך למצרךחיוני בתפיסת

ההפעלה המתעדכנת.
אמ"ן מפנים את השינוי ועסק
בשנים האחרונות בעדכון תפיסת
ההפעלהשלו.צוותיםוגופיםייעודיים,
דיוניםרבים וסדנאות הוקדשולגיבוש

המהיר של מקורות המידע בעקבות
המהפכות בטכנולוגיות המידע
ובתכנים.

ונמצאת בהשתנות מתמדת; המעבר
מתפיסה שלסוגי עימותים (מלחמה
טראומתיוםהכיסוריםכאבן
בעצימות גבוהה ,עימות מוגבל וכו')
ריחיים עלתהליךהשינוי
בהסתכלות על התהליך מהצד נראה
לתפיסה של קשת עימותים ושל רצף
מערכות;ההסתגלותללחימהנגדטרור
שבחלק מהתחומים מתקשה אמ"ן
איןפגיעהכירורביתואש
בסביבהרוויית אוכלוסייה ,בנוכחות
להשתחרר מכבלי העבר .יש לכך,
תקשורת ,תחת מגבלות לגיטימציה
מדויקתללאמודיעין;אין
לדעתי ,כמה סיבות ,שלמרכזית שבהן
וחוקיות  -כל אלה מובילים לשורה
 הקושי של אמ"ן להשתחררלחימהבטרור-במיוחד
ארוכה שלעדכוניםבדרכיהפעולה.
מטראומתיוםהכיפוריםותוצאותיה-
בסביבהעירונית-ללא
מוקדש המאמרהזה.
המודיעין הוא שחקן מפתח בתוך
;
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אין
בתורותהלחימהובאמצעיהלחימה.אין
ובצדק  -במוחות ובלבבות של אנשי
מערכהמדינית-צבאית
פגיעה כירורגית ואש מדויקת ללא
אמ"ן בשל שלושסיבות:
מודיעין;איןלחימה בטרור -במיוחד
משולבתללאמודיעין
 .1תחושתהכישלוןהאישיוהמערכתי
בסביבהעירונית -ללאמודיעין;אין
העמוק שנושאים עימם ראשי
י
ג
ט
ר
ט
ס
א
עליונותבמידעללאמודיעין;איןיכולת
המערכתהמודיעיניתובוגריה מאז
לנהל מערכהמדינית-צבאית משולבת
 1973בשלאי-מתן ההתרעהבזמן.
ללא מודיעין רעיוןמכונןמעודכן,שיביאלידיביטוי  .2תוצאות הדו"ח שפירסמה ועדת
אגרנט ושהעמיד למעשה את
אסטרטגי;וגם את ההשתנות במקומוובמאפייניו של
ראשענףבחטיבה
אין יכולת ל -המודיעין.
כישלונו של אמ"ן במרכז המחדל
לתכנון אסטרטגי
באגףהתכנון
מקד את המ-
הלאומי שקדם למלחמה.
הרקעלכךהואהניסיוןהרבשנצבר
א מ צי ם במהלךהשנים האחרונות בהתמודדות  .3התרבות הארגונית שהתפתחה
ה"רכים" (תק -עם האתגרים המעודכנים ,ובמרכזם
כתוצאה משתי הסיבות האלה,
שציוותהעלאנשיאמ"ןלאלשכוח
שורת,תודעה ,העימות הממושךעםהטרורהפלסטיני
מאמץ הומני -והטרור העולמי ,המערכה נגד הפצת
ובמקריםמסוימים גם לאלסלוח.
טרי ,קישור) הנשקהבלתיקונוונציונלי,ההתמודדות
עם זאת ,תהליכי ההשתנות
ללא מודיעין .עםמורכבותהזיקותבזירותהצפוניות בסביבתם שלמדינתישראל ,שלצה"ל
יותר מתמיד ,וניתוח השפעותיה של המערכההבין -ושל אמ"ן הפכו את לקחי המלחמה
מודיעין מדו -לאומיתלשינויפניהמזרחהתיכון.גורם במובניםרביםלאבןריחייםעלתהליכי
יק ,רלוונטי משפיע נוסף הוא תהליך ההשתנות ההתעדכנות ,ובחלק מהמקרים הם

בולמיםפריצהמתחייבתשלקיבעונות.
כדי להתקדםעל אמ"ןלהניחמאחוריו
את טראומתיום הכיפורים ,להפסיק
להציבה כמגדלור לעשייתו ולתחם
אותה לעיסוק  -גם אם מרכזי -
במורשת שלו,כפי שקרה לפרשיות
משמעותיות אחרותבעברו("הפרשה",
כוננות רותם ,מלחמת ששת הימים
ועוד).

 ulTnהמשךהעיסוק
במלחמתיום הכיסורים
מעכב אתהשינוי באמ"ן?

רלוונטיים לעשייה היומיומית.
להמחשתהטיעון הזהצריך רק לחשוב
על השינוי העמוק שעבר המושג
"התרעה"בעשוריםהאחרוניםבתפיסת

"השיחהיוםכיפורי"
הואשיחפניםמודיעיני

בעיקרו,ובמסגרתו
מלכנתקהילתהמודיעין-
ואמ"ןבמרכזה-
כישלון שהואמודיעיני
במהותו ושהשפיעעל
ההתנהלותהאסטרטגית
הישראליתבאופן
מיידיוברור

בראש ובראשונהמכיוון שהוא מקבע
את השיח האמ"ני לעולם שכבראינו
רלוונטי .הסיפור של מלחמת יום
הכיפוריםנטוע עמוקבעולם ההתרעה
למלחמה כוללת,במציאותדיכוטומית
בין מלחמה לשלום,בין שגרה לחירום
וביןתשתיתידעמודיעיני להתעסקות
שוטפתבאירועים.
הביטחוןובעשייההמודיעינית.
במציאות הנוכחית של קשת
"השיחהיוםכיפורי"הואשיחפנים
עימותים -שבהעימותצבאיעםמדינה מודיעיני בעיקרו ,ובמסגרתו מלבנת
הוא אחתהאפשרויות ,שאףהיאאינה קהילת המודיעין  -ואמ"ן במרכזה -
עומדתבפני עצמה; שבה אנו נמצאים כישלון שהוא מודיעיני במהותו
ברצף של מערכות מדיניות-צבאיות ושהשפיעעל ההתנהלות האסטרטגית
הלובשות צורה ופושטות צורה; ושבה הישראליתבאופןמיידיוברור.בתפיסת
מיטשטש ההבדלבין עיתות לחימה ההפעלההמתהווה-החורטתעלדגלה
לעיתותשלרגיעהושלתהליכי הסדרה אתהשילוביות-המודיעיןהוא רקכלי
מדיניים ("קשת של הסדרות")  -חלק אחד מתוך מכלול רחב של כלים
לא מבוטל מהלקחים הארגוניים להתמודדות עם אתגרבכל הרמות .לא
והתרבותיים של אותו הכישלון אינם נכון לראות בשיחהמודיעיני "בועה"

העוסקת בהצלחותיה ובכישלונותיה,
ויש לבחון אירועים בראייה שלמה
המביאה בחשבון את כלל העשייה.
אמ"ן לאיוכל לעשות כן כל עוד לא
ישתחררממאפייניהשיחהזה.
ניתןלהשוות אתהתפיסההזאתלזו
שלועדתהחקירה שלהקונגרסלאירועי
 11בספטמבר .דו"ח הוועדה
האמריקנית עוסק בכללההיבטים של
הכשל בסיכולהפיגועיםבראייה רב-
ארגונית ומשולבת .הוא דן בחיבור
הלקוי בתוךגופיהמודיעיןובתוךגופי
אכיפת החוק וביניהם .הוא עוסק
בקשיים ובעיכובים בהגדרתה של
מדיניות נשיאותית נגד אל-קאעידה
ובאי-המימוש שלמרכיביה.בניתוחכזה
זוכההמודיעין לנתחהראוילובראייה
הלאומיתהכוללת,אףשגםכלפיהדו"ח
הזהניתן להעלותסימני שאלה בנוגע
למסקנות ולהמלצות בתחום קהילת
המודיעין ,ובמיוחד באלה הארגוניים,
כגון כינון תפקיד ה-ואם (מנהל

המודיעיןהלאומי).
"השיח האגרנטי" הוא משפטי
במאפייניו .הוא בוחן את עבודת
המודיעיןבעינייםמשפטיותהמגדירות
את כללי המותר והאסור ומשיתות
עונשים עלמי שאינו נוהג לפיהם
(כזכור,רוב המסקנותהאישיותבדו"ח
הוועדההיונגדקצינימודיעין).זוהידרך
בעייתיתלבחינתאירועים,שהמודיעין
הואמרכיבמרכזיבתוכם.
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ישנן מסקנות שאיבדו מהרלוונטיות שלהן .דוגמה בולטתלכך היא ההמלצה לרכז את התצסיות
ביחידה מטכ"לית כלקח מהנתק שנוצרבין תוצרי התצפיתנים הקרביים לאורך התעלה וברמת-הבולן
לבין ראשות אמ"ן
גםמסקנותיושלדו"חועדתאגרנט
איבדו מתוקפן .אחדות מהן יושמו
בהצלחה רבהוהןכיוםמרכיב בתפקוד
השוטף שלקהילתהמודיעין .במסגרת
הזאת ניתן להצביע על מקומה של
מחלקת הבקרה באמ"ן,על מקומם של
גורמיהמודיעיןמהזרועותומהפיקודים
ושלמפקדיהםבדיוניהערכתהמודיעין
ברמותהשונותועלתהליכיםשללימוד
ושל הטמעת לקחים מאירועים
מודיעיניים בהכשרותהשונות.
ישנועודחלקבדו"חאגרנטשעדיין
ישלפעוללהטמעתובתרבותהארגונית
של אמ"ן .הכוונה היא למסקנות
הכלולותבחלקהפחותמוכרשלהדו"ח
בענייניהמודיעין ,שבחן את פעולתם
של אמ"ן-מחקר ושלמודיעין פיקוד
דרוםבמהלךשלושתהימיםהראשונים
של הלחימה.בחינת דו"חותהמודיעין
לאור הבנהבדיעבד של מהלך הקרבות
העלתה כשלים משמעותיים בהבנת
תמונת המצב.
מהכשלים האלה הוסקו מסקנות
בנוגעלמאפייני ההכשרהוהכתיבה של
קציניאמ"ן.נקבעכיישצורךבמתכונת
ברורה וקבועה לדו"חות מודיעין -

לבצע שינויים מהותיים ויסודיים
במבנה אמ"ן וחיל המודיעין ,שיתנו
ביטוי נאות ואףעידוד לדעות שונות
נוגדות בקרבעובדי מחלקת המחקר

מתכונת המחייבת שיטתיות בתהליך
הכנת הדו"ח ,כתיבה בשפה צבאית
ובמינוחים לא מעורפלים וחינוך
למחשבההגיוניתובהירה תוךהקניית
יכולתלהפרידביןעיקרלטפל.ידעצבאי בהערכות אמ"ן המופצות לגורמים
מקצועי לקוי של הכותבים הביא שונים".
שיח פתוח הוא תוצאה שלרצונות
להמלצהלהכליל את קורס פו"מ ופרק
שירותביחידת שדה במסגרת מסלול המפקד ושל תרבות ארגונית תומכת.
ניתן להצביע על מפקדים באמ"ן
הקמ"ן.
בתקופה שמאז מלחמתיוםהכיפורים
שדבקותםבעקרוןהפלורליזםהמחקרי
הציפייהמהמודיעין

ומהמפקדים הנסמכים
עליושימעלועל-פייכולות
היריבבלבד הסכה
לבעייתיתנוכחתהליכי
ההשתנותהאסטרטגיים

חלקנוסףבדו"ח אגרנטהיהונותר
בעייתיומחייבדיון נוקבבנוגע לאופן
מימושו בסביבה המשתנה .מדובר
בציפייהלשיחפתוחוחופשימהיררכיה
ומדרגות באמצעות הסדרה ארגונית,
שמוצאת אתביטויה בהעלאתחילוקי
הדעות על הכתב.בלשון הוועדה":יש

ונכונותםלתתמקוםלדעות אחרותהיו
מן השפה אל החוץ .האם עלינו

להתאכזב מכך שנכתבים מעט מאוד
מסמכי"דעה אחרת"באמ"ןאולראות
בכךסימןלבגרותארגונית המאפשרת
להשמיע מגוון דעות ולהקשיב להם
במסגרתדיוני הערכתהמודיעיןו
סוגיהנוספת,רחבהמכדישארחיב
עליה במאמר הזה ,היא ההפרדהבין
יכולות לכוונות.הציפייה מהמודיעין

ומהמפקדיםהנסמכיםעליושיפעלועל-
פייכולותהיריבבלבדהפכהלבעייתית
נוכחתהליכי ההשתנותהאסטרטגיים.
ישסוגיות שבהםנפעלעל-פייכולות-
למשל ,נפעלליירט בכל דרך "פצצה

כן)

מתקתקת" שמוכנה לצאת לפיגוע
בעורף ישראל .בסוגיות אחרות נפעל
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על-פי כוונות  -למשל במאפייני

הכוננות הצבאית השוטפת מול צבא
סוריה.
וישנן גם מסקנות שאיבדו
מהרלוונטיותשלהן.דוגמהבולטתלכך
היא ההמלצה לרכז את התצפיות
ביחידהמטכ"לית כלקח מהנתקשנוצר
ביןתוצריהתצפיתניםהקרבייםלאורך
התעלה וברמת-הגולן לבין ראשות
אמ"ן .ברור שהחלטת ראש אמ"ן
"כתוצאה מלקחהמלחמה...ליצור קשר
ישיר ללא שוםתיווךבין מה שקורה
בשטח,בין קו החזיתוביני "...נבעה
משיקול דעת מוטעה הנותן עדיפות

לכפיפות ישירה ובעייתית עלפני

הסדרתםשלמסלולידיווחאפקטיביים.
סוגיהנוספת ,ההופכת אתהעיסוק
במלחמתיוםהכיפוריםלבעייתית,היא
מאפייניהעיסוקהציבוריוהאקדמיבה.
בשנים האחרונות הפך העיסוק בכשל
המודיעינילזירת התנגחות -לעיתים
מכוערת-ביןבכיריקהילתהמודיעין
באותה התקופה.זו מתחברת היטב
לעיסוק התקשורתי האמוציונלי
והסנסציוני ממילא במלחמה .המאבק
המרעלגזרדינה שלההיסטוריהאינו
תורם ואף מפריע ליכולת של אמ"ן
להשתחרר מהקיבעונות ,שהשרישו
לקחי המלחמה.
בעיסוק האקדמי במלחמה מזוהה
בשניםהאחרונות התפתחותבעייתית.
המחקרעלהכשלהמודיעיניהחלמסוף

,ן
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בחלקועל-ידיגורמיםהמרוחקיםמאוד
מההוויההמודיעינית ,דברהמקריןעל
מידתהרלוונטיות שלמסקנותיהם.

מה הלאה?

כדי להתנתק מקיבעונות המלחמה
ומדו"חועדתאגרנטעלאמ"ןלנתב את
השיח הקשור במלחמה לשלושה

ערוצים:

~חיזוקרכיביםשהושרשובתרבות
הארגונית :מוסד הבקרה ונגזרותיו
בדגש על "האיפכא מסתברא",לימוד
אירועים מודיעיניים מהעולם (11
בספטמבר ,המערכה בעיראק וכו')
ומהארץ (הלחימה בטרור הפלסטיני,

דבשצריךלהינתןעלצריבת
תחושת המחדלומחיר
הטעותהנובעתמיהירות

שנות ה 70-ועד
התאפיין בפרץ יצירתיות .גורמים
אקדמיים יוצאי המערכת וכאלה
ומנבדלות
שמחוצה להניהלודיון ערעל שורשי
הכשלתוךיבוא שלתפיסותמתחומים
שונים על מנתלהסבירו.ניתןלהזכיר
כמה מהם:השיחהמדעי;השיחהלוגי; היבטי הנב"ק בעיראק וכו') ,ההכשרה
השיחהפרשני;עיוותיתפיסה; הפתעה המודיעינית והצבאית הסדורה של
בסיסיתומצבית,ועוד.כלאלההעשירו קציני המודיעין,דיון פתוח והנכונות
מאוד את החשיבה המתודולוגית של להקשיב לדעות אחרות ,ההבניה של
המודיעין.
הכתיבה המודיעינית תוך הפרדהבין
בשנים האחרונות נדד גרעין תמונתהמודיעין להערכהובין הערכת
ההפריהשלהשיחהמודיעינימכשליום המודיעין להמלצה.
הכיפוריםלתהליכיההשתנותהאחרים:
הכלת לקחים ממלחמת יום
הפוסט מודרניזם" ,נראטיב" ותודעה,
הכיפורים לתוךהשיחהמודיעיני
המעודכן :הפלורליזם כמרכיב
השיח עלהאוריינטליזם,עידן המידע
בראייה הרחבה של תרבות רב-
ועוד .השיח האקדמי בסוגיית יום
הכיפורים הולך וקמל ,והוא מנוהל
ארגונית המתחייבת מהאיומים
אמצע שנות ה90-
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חובקי העולם שקהילתהמודיעין
מתמודדת איתם; שיח המודיעין
ברמות המטכ"ל ,הפיקוד והזרוע

כרכיבבשיחהמערכתיהבין-מדרגי
שמוביל אותו הערוץ הפיקודי
בראייה שילובית; השיח הפתוח
ולימוד ממקורות מידע פנימיים
וחיצונייםכמאפייןשלעידןהמידע;
הפקת לקחים כחלק מתרבות
תחקור ולמידה מתקדמת; שילוב
התפיסותהמתודולוגיות שהתפתחו
בעקבות המלחמהבשיחהתיאורטי
העדכני המבוסס על תפיסות
חדשות ועל מסקנות מאירועים
ומתופעותרלוונטיים.

שילוב "הסיפור" של הכשל
המודיעיני במורשת אמ"ן .הדגש
צריך להינתן על צריבת תחושת
המחדל ומחיר הטעות הנובעת
מיהירות ומנבדלות .הדיון צריך
להיעשותבשניערוצים:התודעתי-
אמוציונלי ,שמטרתו להנחיל את
החוויה בעיקר לדורות הצעירים,
ולימוד הרקעלכשלכאחדמניתוחי
האירוע בקורסים ובהשתלמויות
חיליותוקהילתיות.
כךיהפכו הכרת הטראומה שליום
הכיפורים ולימוד הכשל המודיעיני
מגורם מעכב ומגביל לרכיב טבעי
ביכולת של אמ"ן להתקדם ולהתפתח.
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