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שביןבהבחנהכללעסקולאהןכימלמדתהחקירהועדות

בהערכההמודיעיןשלהתעסקותואתראוכולןלמידע.הערכה

כלכיעולהלמשל,כהן,ועדתמדו"חמאליו.מובןשהואכדבר
סכנתאתלחזותהיהניתןלאכיטענוהתפקידיםבעלי

הטבח.א

בנסיבות"כימפורשותוקבעהאלהטענותדחתההוועדהאולם

כדינבואיבכושרצורךהיהלאבשיררצחאחריקיימותשהיו

כוחותבהכנסתטבחלמעשימוחשיתסכנהשקיימתלדעת

להיותצריכההייתהכזאתסכנהתחושתלמחנות...הפלנגות

לנושאקרובשהיהבר-דעת,כלשלבתודעתו
זה".יי

אימצהבכך

העתיד","ניבויאיננהמודיעיןהערכת"שלפיההגישהאתהוועדה

מידע.עלהמבוססתהמציאותשלמפוכחתהערכהאלא

אחריותמסוימיםבמקריםהטילוהחקירהועדותכיאיפואראינו

התבססהזוכאשרגםבהתרעה,כישלוןבגיןהמודיעיןקציניעל

מגיעהלהיכןעדהשאלהנשאלתמידע.עלרקולאהערכהעל

מספקותאינןהוועדותזה.בהקשרהמודיעיןקציןשלחובתו

כילהניחמקובלהמשפטיבשיחזו.לשאלהכוללתתשובה

הטלתאולםהאחריות.תפיסתאתמחדדתהאחריותהטלת
קשהלפגיעהגםלהביאעלולהמודיעיןקציניעלאחריות

רבההעזהלעיתיםדורשתהמודיעיניתההערכהבתפקודם.

DY")גדולהמידהבושתהאהכרחי"הרכבי,כותבהזהירות",כל

בהאצתיעזברעיונות,יעזבתוכניות,יעז-שיעזהעזה,של
בהערכתיעזאנשיו,

המודיעין").'!
בגיןהמודיעיןקציניהענשת

מודיעין"שללתופעהלהביאאיפואעלולהבהערכהטעויות

מודיעיןקצינימתגוננת".רפואה"שללתופעהבדומהמתגונן",

-להעלותאועתידיותהתפתחויותמלהעריךלהססעלולים

החמורותהאפשרויותשלסבירותןאת-מלאכותיבאופןאפילו
בהערכהיום-יומיבאופןהעוסקיםיותר.

אףהרכבי(תיאורטיחששזהשאיןיודעים

שירותישלהפיכתםעלזהבהקשרכותב

האשמתםעקבמפוחדים"ל"שירותיםהמודיעין
הכרעהב(.18בטעויות

שלעמדתןעלכלליתמסקנהלנסחניתןאם

קציןכישברורהריזו,בסוגיההחקירהועדות

טעותבגיןגםאחראילהימצאיכולהמודיעין

ההערכהשמרכיבככלזאת,עםיחדבהערכה.
יותרקשהיהיהכךיותר,דומיננטיבתחזית

בהבחינןהמודיעין.קציןעלאחריותלהטיל

לביןנבואי"כושר"הדורשותתחזיותבין

מבחינותכזה,כושרדורשותשאינןתחזיות

שעניינןתחזיותביןהנראה,ככלהוועדות,

סבירה.בלתיהתפתחותשעניינןתחזיותלביןסבירההתפתחות

כישלוןבגיןאחריותהמודיעיןקציןעללהטילשניתןבעוד

כישלוןבגיןאחריותעליולהטילאיןהראשון,מהסוגתחזיות

השני.מהסוגהתחזיות

השתותבעגבןיוק~החובה
יכולותיולגביבתחזיתכישלוןביןהיאאחרתאפשריתהבחנה

הבחנהשלמקורהכוונותיו.לגביבתחזיתכישלוןלביןהאויבשל

הגורמיםביןבמחלוקתביותרהשנויותהשאלותבאחתהואזו

בהערכתלעסוקצריךהאםמודיעין:בענייניהעוסקיםהשונים

שאלתשללעניינהיכולותיו!"בתיאוררקאוהאויבשלהכוונות
אחריותהמודיעיןקציןעללהטילישכילטעוןניתןהאחריות

זו,טענהעל-פיהאויב.שליכולתובהערכתכישלוןבגיןרק
הטלתלשלולצריכההכוונותבהערכתהכרוכההבעייתיות

המודיעין.קציניעלזהבענייןאחריווד

עוצמתהבמלואמעלההכוונותהערכתבגיןהאחריותשאלתאת

בביקורתוזעירא,אליהכיפורים,יוםבמלחמתאמ"ןראש

ועדתשלמסקנותיהעלהגורפת
טנרגא.0!

זעירא,שלטענתו

ההתרעהבתחוםהמודיעיןשלאחריותוכיהיאבתמצית,

עלדהיינו(האויבהכנותעלהתרעהבגיןלאחריותמצטמצמת
שהמודיעין-זעיראטוען-מכאןכוונותיו.עלולאיכולתו)

שנתןבכךהכיפוריםיוםמלחמתערבחובתואתמילאהצבאי

בהערכתטעהאםגםלמלחמה,האויבהכנותעלהתרעה
כוונותיו.!!

לתחוםעיסוקואתלצמצםצריךשהמודיעיןבכךהמצדדים
ביכולתההתמקדותכיבדרך-כללטועניםהאויבשליכולתו

תחזיותביןבהבחינן

נבואי"כושר"הדורשות

דורשותשאיעתחזיותלבין

מבחינותכזה,כושר

ביןהנראה,ככלהוועדות,

התפתחותשעניינןתחזיות
שעניינןתחזיותלביןסבירה

סבירהבלתיהתפתחות

ש



שלאכיווןאחראים,למצאודאזהממדראשוגםאמ"ןראשגםכ,מלמדתכהןועדתשלהמסקלותקריאת
הפליטיםלמחלותהפלנגותלהכלאותשתהיההמשמעותעלהתריעו

שתסתמךלהערכהתובילהיאשכןיותר,ומתקהמבוססתהינה
אמיןלאניסיוןעלולאלמדידההניתניםנתוניםועלעובדותעל

שלבמוחוהמתרחשאתלנחש
האויב.מ

המצדדיםמשיביםכךעל

בסיסעלתמידתיקבעהאיוםהערכתאםכיהכוונות,בהערכת

קבועבאופןלקייםחייבשכנגדהצדיהיההאויב,שליכולתו

מיכולתוהנובעהאיוםלמידתשתתאיםמקסימלית,מוכנותרמת

ובצדק-הכוונותבהערכתהמצדדיםטועניםעודהאויב.של

לאובעייתיתמסובכתלעיתיםהיאהיכולתהערכתכי-רב

הכוונות.מהערכתפחות

החקירהועדותשלמהתייחסותןלהסיקניתןמההשאלהנשאלת

זאתבסוגיהקבעהאגרנטועדתהכוונות.הערכתשללנושא

היתרביןפנים.לשתימשתמעותשאינןמפורשות,קביעותכמה

מראשהתרעהמתןלצה"להבטיחאמ"ןראש"כיקבעההיא

הבטחהלצה"ללתתיסודהיהלא"וכיהאויב"כוונותעל

מוחלטת
כזאת".'ו

ההבטחהעצםאתאיפואשללהלאהוועדה

תיאורעלמבוססתשאינההתרעה-האויבכוונותעללהתרעה
יכולתו."

נמצאתהכוונותהערכתלענייןהוועדהשלנוספתהתייחסות
במחלקתמצריםענףראשבגדמן,סא"ללגביבמסקנותיה

הואבנדמןסא"להמלחמה.שלפניבתקופהאמ"ןשלהמחקר
1973,באוקטוברה-5בצהרישיצאהמודיעין,ללקטשהוסיף

המעידיםהסימניםלמרותכישקבעהמפורסם,40סעיףאת

חללאהערכתנומיטבלפיהרי"התקפית,מצריתיוזמהעל
כוחותלביןבינםהכוחותיחסיאתהמצריםבהערכתשינוי
הלחימהאתלחדשמתכווניםשהמצריםהסבירותלכךאיצה"ל.

נמוכה"."היא
מהכיבגדמןסא"להסבירבוועדהבעדותו

הערכתבתחוםחובתומילויבמסגרתהיה40בסעיףשנאמר
תונווכה.'1

ישירהאחריותבנדמןסא"לעלהטילההוועדהואכן

הענף,פעולתאתריכז"כיוקבעההכוונותבהערכתלטעות
כוונותעלובאי-התרעהבהערכותהמטעותהשגיאותמוקדשהיה

האויב".'י
הוועדהמסיימתדרוםפיקודקמ"ןלגבידבריהאתגם

האויבכוונותעללעמוד"חובתואתמילאלאכיבקביעה
ירצמה"."1

אישכיבמפורשקבעהאגרנטועדתכן,כיהנה

האויב.שלכוונותיוהערכתעלגםאחראיהמודיעין

ועדתשלהדו"חקריאתגםכיכמובן,להזכיר,ראויזהבהקשר

עלשהוטלההאחריותכלשםשכןדומה,למסקנהתביאכהן

הוועדה,בוחנתלמשל,כך,ה"כוונות".בתחוםנמצאתאמ"ןראש
הפלנגותשכניסתמראש,לחזותהיהוצריךהיהניתןהאם"

פלשתינית,אוכלוסייהנמצאתשבושטחעלשולטותכשהןלמחנות,

דברשלבסופושאכןכפיטבח,מעשילידילהביאעלולה
קרה"."

הערכתבענייןמיוחדתבעיהמעוררתאינהזוששאלהברור
הכוונות.הערכתבתחוםמובהקתשאלהזואלאהיכולות,



אנשיושלהחוקריםמקצתשללגישותיהםבניגודלסיכום,

הטילוהאויב,כוונותמהערכתלהימנעישכיהגורסיםמודיעין,

טעותבגיןגםהמודיעיןקציניעלאחריותהחקירהועדות

המודיעיןקצין"הוועדותשלבראייתןהאויב.כוונותבהערכת

האויב.בכוונותמלעסוקלהימנעיכולאינוהסביר"

המבצעיתהתשניתשלמישלתהאפשרותעללהתסיעהחוכה

ולדיוניםמבצעייםלתכנוניםשותפיםהדרגותבכלמודיעיןקציני

אחריותהמודיעיןקציןעללהטילניתןהאםמדיניות.בנושאי

שנבחרההמדיניותאוהמבצעיתהתוכניתכיהזהירלאכאשר

שלהמדיניותולעיצובהמבצעילתכנוןמלאשותףהואזו,
כוחותינו.'(

סוגיהשלהעקרונייםבהיבטיםהתלבטולאהחקירהועדות

לאחריותםהמתייחסותכהן,ועדתשלמסקנותיהקריאתאךזו,

אימצה,הוועדהכימלמדתהמוסד,ראשושלאמ"ןראששל

דעהלחוותהמודיעיןקציןאתהמחייבתהגישהאתכנראה,
ראשכיקבעהכהןועדתכוחותינו.שלהפעולהלדרכיביחס
בתוקףעליומוטלתשהייתהחובההפראמ"ן

ניתוחודיקפת.'3

בחובההנראה,ככלמדובר,כימלמדשהופרההחובהשלמהותה
ראשכוחותינו.שלהפעולהולדרכילמדיניותבאשרדעהלהביע

המשמעותאתנכונהכנראה,העריך,אמיין
הפלנגותלהכנסתשתהיה

גישתולמחנות.ו(

ספקנית."הייתההפלנגותכלפיהבסיסית

ראששלבהערכתוהייתהלאכן,אםהבעיה,
האויב.שלהצפויהההתנהגותלגביאמ"ן

אמ"ןראשגםכימלמדתהמסקנותקריאת

כיווןאחראים,נמצאודאזהמוסדראשוגם

להכנסתשתהיההמשמעותעלהתריעושלא

למחנותהפלשות
הפליטים."

שהפרתההחובה,
מרחיקצעדעללהמליץהוועדהאתהביאה

הפסקת(אמ"ןראששלבעניינוכךכללכת

שלהפעילותלדרךלאי-התייחסותואיפואקשורהכהונתו)

שלהמבצעיותהתוכניותבמסגרתעתבאותהשפעלוהפלנגות,
כוחותינו.

המודיעיןקציןעלכיאיפואקובעותכהןועדתשלמסקנותיה

התוכניותעלדעתואתלהביע-תפקידומתוקף-החובהמוטלת

נראההזאת!החובהשלהיקפהמהוכוחותינו.שלהמבצעיות
הרשלנות:שלהרגילהאחריותמבחןאתלהפעילישזהלענייןכי

חייבהמבצעית,התוכניתבענייןדעהלושישמודיעין,קצין

המבצעיתלתוכניתההתייחסותשהעדראימתכלאותהלהביע

לכישלונה.להביאעלול

קציןעלהמבצעית,התוכניתעלדעתואתלחוותשיוכלכדי
בעיה,בהשישסבורהואאםולהכירה.אותהלבחוןהמודיעין

מבצעיתתוכניתכיסבורהואאםכך.עללהתריעחובתו

הצפויההתנהגותועםיותרטובהבצורהמתיישבתאלטרנטיבית

המתאימים.בפורומיםלדיוןזותוכניתלהעלותעליוהאויב,של

בהצגתרקלהסתפקיכולאינוהמודיעיןשקציןברורמקום,מכל
-כהןועדתשלמסקנותיהעל-פי-מגיעהאחריותוהאויב.

המודיעיןמקציןלדרושכמובן,יש,מקרהבכל(לכך.מעברגם

לביןהאויבבענייןדבריוביןומודגשתברורההפרדהלעשות

להתנהגותוהמבצעיתהתוכניתשלהתאמתהמידתבענייןדבריו
האויב).שלהצפויה

המבצעיתהתוכפתבמרטילהתענייןהחובה

בפרטיהלהתענייןהחובההמודיעיןקציןעלמוטלתכמהעד

אמ"ןראשטעןכהןועדתבפניבעדותוהמבצעית!התוכניתשל

ולאלמחנותהפלנגותאתלהכניסהכוונהעלכללידעלאכי

המודיעיןקציןעללהטילמתןהאם

כיהזהירלאכאשראחריות

המדיניותאוהמבצעיתהתוכנית

ועדלכישלוןזמועדותשנבחרה
קציןשלחובתומגיעההיכן

הזה!בענייןלהזהירהמודיעין

השלוםיוזמתעלאפשריותישראליותלתגובותהצעותששירטט

אתאסףאכןהואגזיתשלתיאורולפיסאדאת.של
העותקים).%

כשליםשלסוגיםשנימפניהחששעומדזוגישהשלביסודה

ומציעהמבצעילתכנוןשותףשהופךהמודיעין,לקציןהאורבים

המומלצותהפעולהלדרכיבאשרהצעות
לכוחותינו:('

להפריעעלולהכוחותינושלהפעולהדרכיעלהחשיבהעצם1.

האויב.עלמידעולהעריךלהשיגהמודיעיןקציןשללמאמץ

הפעולהלדרךמחויבותיפגיןהמודיעיןשקציןחששקיים2.
להשפיעעשויההמלצתואחרות:במיליםהמליץ.שעליה

יניעידומה.1'המידעאתהבנתועלמודעבלתיבאופן
הוא

הפעולהדרךאתהמחזקיםמידעלפריטידגשלתתעלול
השולליםמידעפריטישלחשיבותםאתולבטלהמליץשעליה

מבקשתאףיותרקיצוניתגישההזאת.הפעולהדרךאת
ההחלטותלמקבליהמודיעיןאנשיביןוניתוקחיץליצור

אנשישלהאינטלקטואליתעצמאותםאתלשמרמנתעל
המודיעין.('

תפקידוכיטעןלמשל,הרכבי,פרופ'הפוכה.גישהגםקיימתאך

ואתהקברניטאתלמנוע"הואהמודיעיןראששלהעיקרי
מלמעוד"."מדינתו

צריךהמודיעיןראשכיהרכביסבורלכן

לכישלוןהמועדתמדיניותנוקטזהאםהקברניטבפנילהתריע

פעולהדרכילוולהציע
אומנםעוסקהרכביאלטרנטיביות."

היפהעקרונית,בגישהמדוברכינראהאךהמודיעין,בראש

איפואחייבזוגישהעל-פיצרכניו.עםביחסיומודיעיןקציןלכל

באופןהקשוריםענייניםלגבידעהלהביערקלאהמודיעיןקצין

הפעולהלדרכיביחסעמדהלנקוטגםאלאלאויב,מובהק
גישהלפיהמודיעין,קציןכוחותינו.שלהמבצעייםוהתכנונים



הוועדהכימלמדבדו"חעיוןםהל.41שיועדהתפקידעלשמע
גםכיקבעההוועדהאולםן.וז4בעדותאמוןלתתהתקשתה

היאלהעלותהשניתןלכךהיחידההסיבה"נכונים,הדבריםאם
עלזמןבאותוומתרחששמדוברלמהלגמריאדישהיהשהוא

תפקידושבתוקףבנושאים,התעניינותכלגילהולאהחפ"קגג
כיהוועדהקובעתבהמשךםהב".43מעונייןלהיותצריךהיה

בולטת,ואי-אכפתיותאדישותשלהיאשמתקבלת...התמונה"
מוטלתהייתהשלגביולענייןאוזנייםואטימתעינייםעצימתשל

ולהאזיןעינייםלפקוחצה"לשלהמודיעיניתהזרועראשעלחובה
מפורשות,הוועדהקובעתלבסוףוהוחלט"."שדוברמהלכלהיטב

כדיבנושאמספקתהתעניינותלגלותהיהצריךאמ"ןשראש"
תוגנלפל".45שיועדהתפקידמהלברר

אמ"ןלראשביחסכהןועדתשלממסקנותיה

ולהתעמקלהתענייןחייבהתודיעיןקציןכיעולה
לאהתכנוןאםהמבצעית.התוכניתבפרטי
התכנוןאםהצגתו.אתלדרושעליובפניו,הוצג
לדרושעליוכלליים,בקוויםרקבפניוהוצג
לקבועלושתאפשרפירוטברמתיוצגהואכי
להתנהגותהקשורותלשאלותרגישהואכמהעד

אסורמובהקים.מודיעיןלעניינידהיינוהאויב,
ולצפותפסיביבאורחלהתנהגהמודיעיןלקצין

יגיע-האג"מיאוהמודיעיני-המידעכי
המודיעיןקציןאתמחייבתרקלאכהןועדתכילצייןראוי(אליו.

אתמחייבתגםהיאאלאהמבצעית,התוכניתבפרטילהתעדכן
קציןאתלעדכןההחלטותמקבליואתהמבצעייםהגורמים
תינכות(.46אותהשלבפרטיההמודיעין

מודיעיןמקציניהמצופההאקטיביתההתנהגות
בתוכניתענייןהעדרבגיןהמודיעיןקציניעלשהוטלההאחריות
החקירהועדותשליותרכלליתהתייחסותמשקפתהמבצעית

הדו"חותקריאתהמודיעין.מקציןהמצופהההתנהגותלאופן

לדו"חבעיקרהיאזהבהקשרוהכוונה-החקירהועדותשל

המצופהההתנהגותכימלמדת-כהןועדתולדו"חאגרנטועדת
באופיה.אקטיביתהיאבפרטהמודיעיןומאישבכללהצבאמאיש

שהרמטכ"ללעובדהרבהבהילילהא~רנטועדתמתייחסתלמשגכך,
המלחמהשלפניהאחרוןהשבועשלהמתיחותבימייצאלא"

התרשמותולהתרשםשםהנעשהאתבעצמולחושכדילחזיתות
בתצפיותהתגלואשרהמתריעיםהסימניםמןאמצעיתבלתי

םהב".;4ולהיוועץבשדההמפקדיםמןמידעלשאובנעשו,אשר

נזהרכאשרהתרשלכיהוועדהקובעתאמ"ןראשלגביגם
שעמדונוספים,אמצעיםלנקוטבנסיבותמופרזתזהירות"
י."בושח4משליםמידעלגלותעשוייםושהיולרשותו,

ישנה,המודיעיןמאישהמצופהההתנהגותשלהאקטיבילאופי
המבצעיים,הגורמיםעםשלוהקשרלענייןרקלאהשלכהכמובן,
להשליךניתןלמשל,כך,אחרים.בתחומיםלפעולותיוגםאלא

בתחוםהמחקרקציןשלמעורבותולענייןגסאלהמקביעות
אקטיבי.אופיבעלתלהיותצריכהזומעורבותגםףוסיאה.49

התוכניתבפרטילהתענייןצריךהמודיעיןשקציןכשםכינראה
המוערכתלהתנהגותהתאמתהבענייןדעהולהביעהמבצעית

בכיסוילעסוקהמודיעיניהמחקרקציןצריךגםכךהאויב,של
עדימה."5לפערילהתאמתויכולתוככלולפעולהאיסופי

הממרעיןאתלהפיץהשבה

האקטיביתההתנהגותביטוילידילבואצריכהשבואחרתחום
זובמסגרתהמודיעין.בהפצתקשורהמודיעיןמאישהמצופה
שברשותו,המידעאתלהפיץהחובההמודיעיןקציןעלמוטלת

תחזיותיו.ואתהערכותיואת
השנייהשמגרועדתעל-ידיהוזהרבשב"כהיהודי"האגף"ראש

תגיעהוועדהאםלהיפגע,יעלולשהוא
המידעכיוידאלאכיסופיתמסקנהלכלל
יהודיים,גורמיםעל-ידיפיגועכוונותבעניין

הראוייםובהיקףבאוץיופץבידיו,שהצטמד
לארשי".51במשטרתהמתאימיםלדרגים

עלהמוטלתלחובהמתייחסתזואזהרה
לצרכניםהמידעאתלהפיץהמודיעיןקצין

היאהמתעוררתוהשאלההרלוונטיים,
האםהחובה:זהבענייןמגיעההיכןעד
המידעאתהפיץהמודיעיןשקציןבכךדי

אותו,לקבלשאמורבגוףכלשהולגורם
לעשותאמוריםאשרלאלההגיעהמידעכילוודאשעליואו
להפיצויששמאאופה,בעלהמידעבהעברתדיהאםשימושובו

המידעאתלהפיץהחובהשביןהראויהיחסומהובכתב!גם
המקורות!ביטחוןעללשמורהחובהובין

ועדתהחליטהדברשלבסופוהריהראשונה,לשאלהבאשר
האגף.ראשנגדאישיותמסקנותלהסיקשלאהשנייהשמגר
מודיעיןקציןעללהטילניתןלאכיועדהקבעהבכךכינראה

אכןב'לארגוןשהפיץהמידעכילוודאהחובהאתא'בארגון
בענייןהוועדהקביעתזאת,עםהרלוונטיים.תלגורמיםשםהגיע

בעבודתקשיםליקוייםכיונראהמספקות,נקייהאינהזה
אחריותואתלקבועשלאהוועדהאתשהביאוהםהמשטרה

העלאתעצםכך,אוכךהזה.בענייןבשב"כהאגףראששל
אתהמחייבתראייהזוויתעלמלמדתהוועדהעל-ידיהשאלה

לצרכנים.הונחלאכןהמסרכילוודאהמודיעיןקצין

להביאראויבעל-פה,המידעבהעברתדיהאםלשאלהבאשר

הוועדהדרום."פיקודלקמ"ןביחסאגרנטועדתשלדבריהאת
להערכהפהבעלהערכהדומהאיןשלפיוחשוב,כללקבעה

צריךהמודיעיןשקציןהנראה,ככלהוא,הכללבתכב.54המופצת
זובדרךשאי-הפצתןאימתכלבכתב,הערכותיואתלהפיץ
יונחל.לאלהעבירמבקשהואשאותושהמסרלכךלהביאעלולה
בלבדהרצאות"כי:העירההשנייהשמגרועדתשגםלצייןראוי
מודיעיני".ממידעשלהטמעהאוהפנמהתמידיוצרותאינןאכן

לחובההמידעאתלהפיץהחובהשביןהיחסלשאלתבאשר
עמדשבראשןהוועדות,שתי-המקורותביטחוןעללשמור
במסקנותיהןשילבושמגר,מאירלשעם-,העליוןבית-המשפטנשיא

שקציןהנראה,ככלהוא,הכלל

אתלהפיץצריךהמודיעין
אימתכלבכתב,הערכותיו

עלולהזובדרךשאי-הפצתן
הואשאותושהמסרלכךלהביא

יונחללאלהעבירמבקש



בעניינואגרנטועדתשלמסקנותיהאתלהזכירגםראויזהלעניין

כקמ"ןהכיפוריםיוםמלחמתשלפניבתקופהששימשמישל

הקריטייםהימים1973,באוקטוברבו-3ב-1דרום.פיקוד

הפיקודלקמ"ןסימן-טובסגןהגישהכיפורים,יוםמלחמתשלפני

מסווהאלאאינובמצריםהתרגילכיהייתהשמסקנתםמסמכים
קובעתאגרנטועדתהמצרים.על-ידיהמתוכנניםאמתלמבצעי
מהמסמכיםהמסקנותאתמחקהפיקודקמ"ןכיזהבעניין

המצריתההיערכותבהערכתספקותלעצמולאמץבמקום"

המסמכים,תוכןעל-פילעשותמקוםשהיהכפיכתרגיל,והכוננות

הופתעוהלוהבייםזאתלנזרותאךהופץ,רגא0"ה"טיליעלהשיודע

ן"מא".!6ובפניהפיקודאלוףבפניזאתולהביא
ייתכןכן,כיהנה

בפניגםהספקותאתלהביאהחובהעלללמדכדיבכךגםשיש

היודעהבכיר,המודיעיןשאישהריכך,אכןאםהמודיעין.צרכני

להסתפקיכולאינוהמקובלת,הדעהאתהסותרתדעהעל
בנתונים,נסתרתאינהזודעהאםהמודיעין.גופיבתוךבדחייתה

המתאימים."בפורומיםלהעלותהשישקבילה","דעהשהיאהרי

בפתיחותלמידעלהתייחסהחובה

הצריכיםההתנהגותלכלליבהקשרבולעסוקשישאחר,עניין

בפתיחותלמידעלהתייחסהצורךהואהמודיעין,קציןאתלהנחות

העיקרייםהמושגיםאחדכילהזכירראויזהבהקשרמקסימלית.

קונספציה","הואהישראליהציבוריללקסיקוןאגרנטועדתשתרמה

קובעתלמשל,כך,מהשבתי.קיפאוןהמצייןגנאילשםשהפך

שבנוקשותההקונספציה,אתלעצמואימץ"אמ"ן:ראשכיהוועדה

9



הפתעה"עלהרהורים"

ומתוצאותיהןחם-חיתסתגלנותשלמתופעותלהימסוכדי
הבאות:התכונותלהיותצריכות

שבכלהכרחיאחד".מייעורכולהתהיהשמפקדהאסור48
במבצעיםאובמודיעין-אחדאדםלפחותיהיה,כמקדה

שאינוהתנכ"י,גדעוןמיןחריג,דופן,יוצאשהוא-
אישי.ולמעמדלדרגותלמוסכמות,חשיבותכלמייחס

שכלכךעללעמודהמפקדחייבהחלטהקבלתלפני41
בקציןוכלהביותרהנמוכההדרגהבבעלהחל-אחד

והתמדות,ספקביקורת,בנוכחותויעביר-ביותרהגבוה
חריפה.בלשוןאפילו

על-הממונההדרגלפנייובאוסוגמכלדעותחילוקיו4

חולק.הואשעליוזהבנוכחותהחולקידי
דעתו.אתלשמועכדימבחוץמומחהתמידלזמןיש48
הנימוקיםאתשיציגהשכחיםאחדעללהטילישדיוןבכל48

נגד.
אלטרנטיבותעללהתרעותזמןלהקדישישדיוןבכל48

הדבריגזולאפילונמוכה,סבירותכבעלותהנראות
שלמות.ישיבות

יש-שמחליטיםולפניקונסנסוס,שהושגמקרהבכל48

חדשות.למחשבותהזדמנותעודלתתנוסף,דיוןלערוך
כתהליךלהתבצעצריכההמפקדעל-ידיהמצבהערכת
שלמצבדינמיות.בווישקבוע,דבראינומצבכימתמיד,

להשתנותעשויוהדברקבוע,מצבאינושלום,כמויציבות,
כוחות,יחסיפריהואכזהמצבמרוצה.אינהמדינהכאשר
יחסימשותף.מאינטרסאוהדדיתמאימהכתוצאהאםבין

הדדיתמנטרליםהםכאשררקליציבות,גורמיםכוחות

מתחילהכאשראפשריים.כוחותצירופיבכלזהאתזה
אחדכאשרהכוחות,ביחסיערעורחלשינוי,שלדינמיות
ביחסילעליונותאולעדיפותניכר,ליתרוןמגיעהצדדים

דינמיותשלראשיתהעלהתרעהנעלמת.היציבותהכוחות,

פריסהשינוייובהכנות,בהכוונתשינוייםבצורת-כזאת
ביכולתתלויה-וכו'חדשיםלחימהאמצעיוהיערכות,
מסקנות.ולהסיקלנתחלקלוט,מנטלית
ניתוקשלבמצביםלהיעלםעלולהזאתמנטליתיכולת

נבלמיםגםשבעקבותיהרשלנותתוךיוהרה,ושלמהמציאות

בקונסנסוס.פוגעתשאזהרתםאלהשלמצידםאזהרהאותות
כלאתלנתחניתןקיימת,הזאתהמנטליותכאשראולם

היאשלהןשהסבירותאלהאתגםהפתוחות,האפשרויות

דנתישבהםהמצביםמןלהימנעותהמפתחביותר.נמוכה

הנכונהובהכשרתוהבכירהמפקדשלהמיוןבאמינותהוא
מחר".יופתעשלאלכך-היום-

251ב"מערכות"שפורסםלסקוב,רא"לשלמאמרומתוך
24עמ'1976(אוקטובר(

תמידלהתמודדהנכונותואתהדרושההפתיחותאתהמיתה

מפקד,שללפסקנותמגמהאצלובלטהשזרם.המידעעםמחדש
אחרוןפוסקעצמולשיםומנכונותרבעצמימביטחוןשנבעה
ישאגרנטועדתשלזוהתייחסותהנידמב".64מודיעיןבענייני

מודיעיןלקציןהראויההתנהגותסטנדרטעלללמדכדיבה

אליו.המגיעהמידעאתלשפוטבבואו

חוסראתאלאבקונספציה,השימושעצםאתשללהלאהוועדה
ובראיזמןמדיהקונספציהאתלבחוןאמ"ןראשישלהנכונות

הבסיסיותהדרישותאחתאתאגרנטועדתקבעהבכךחדש.מידע
שלפיהלאפשרותפתוחלהיותעליומודיעין:קציןמכלביותר
והתפיסותהאמונותמערכתאתסותרשהתקבלהחדשהמידע

מידעעלהןהמבוססותאלה,תפיסותלמציאות.ביחסשלו

ואכןהמחקר.בעבודתעיקריעזרכליהןהערכות,עלוהןקודם
אוקונספציות,שלקיומןאתמחייביםוחוקריםמודיעיןאנשי
הכרעהה,65גורמישלתקינהלפעילותהכרחירעבהןרואיםלפחות

דרום,פיקודקמ"ןשלבעניינומפורשביטויקיבלהזוחובה
בחובתואיפואעמדלאהוא"כיאגרנטועדתקובעתשלגביו
משפטללאהערכהולכלידיעהלכללהתייחסמודיעיןכקצין

כאשרמודיעיןקציןעלאחריותלהטילאיפואניתןדק01".66
למידע.בפתיחותלהתייחסהבסיסיתהחובהאתהפרזה

מגפרייםשיקוליםעל-פילפעולהחובה

שלישירהאחריותבדברהטענהאתוכלמכלשללהכהןועדת
עלהןהוועדההטילהזאתעםהפליטים.במחנותלטבחצה"ל
לטבח.עקיפהאחריותהמדיניהדרגעלוהןהבכירהצבאיהדרג
זואחריותמבססתהיאכימלמדהוועדהשלבהנמקתהעיון
המוסרכלליועלתרבותיתמדינהכלעלהחלותהחובותעל

לאהיבטהוועדהקבעהבכךתוברתה.67עמיעלהמקובלים
צבא.אנשישללאחריותםשגרתי
מוסריאופיבעליבשיקוליםהעקיפהלאחריותהבסיסעיגון

אנשישלהרגילה""השיקוליםלמערכתמוכרלאממדמכניס

מתשוררותהמודיעיןבעבודתכילצייןהראוימןזהבהקשרהצבא.
מוסריותדילמות-אחרצבאיתחוםבכלמאשריותראולי-

פותחיםאינםאומנםג'נטלמניםימוי-םוי."6באורחכמעט
המודיעין.שלהעיסוקתחוםבדיוקזהואבלאחרים,שלמכתבים
מוסריותדילמותעםאחתלאאיפואמתמודדכארגון,המודיעין,

שבויים,לחקירתומרגלים,סוכניםלהפעלתהשאר,ביןהקשורות,
ואףפניםלביטחוןברית,ובעליידידיםאצלריגוללפעילות
לקברניט.המודיעיןקציןשביןהסבוכיםליחסים
המודיעיןלאישלהיותחייביםמוסרייםסטנדרטיםאילוהשאלה

להדגיש,ראויזאתעםוז.'6רשימהשלממסגרתהכמובן,חורגת,



זעיראאליאלוףב-1973,אמ"ןראש

אתלעצמןאימץ"-אגריועדתקבעה-אמ"ןראש
הדרושההפיסתאתהמיתהשבעקשותההקונצפציה,

שזרם"המידעhyמהדשתמידלהתמודדהנכולותואת

בפעילותומוסריעיוותגםעלולכהןועדתשלמסקנותיהלאורכי
אחריותו.אתלבססהמודיעיןקציןשל

סיכות

לאחרמשנתייםויותרהכיפוריםיוםמלחמתלאחרשניםשלוש

מחבריאחדפירסםשלה,הדו"חאתהגישהאגרנטשוועדת

הרהורים"בשםמאמרלסקוב,חייםלשעברהרמטכ"להוועדה,

על
הפתעה"."י

אחררמטכ"לשלהרצאהלאורכיכותבלסקוב

מחדשללמוד"החליטבעיתון,שפורסמהבר-לב),חיים(לשעבר

נושאאת
העתפהה".1'

ההפתעהמקריאתהמנתחהמאמר,ואכן
ההפתעהבנושאהמחקריםמיטבעלמתבססהמפורסמים,

הזמן.לאותועדשפורסמו

מספרותהתעלמהלא-אחרותמוועדותבשונה-אגרנטועדת

שלה).המלאבדו"חמצוטטיםממנהשלמיםשקטעים(ההפתעה

שלאבחרה-אחריהשבאוהוועדותכמו-היאגםזאתעם

המודיעיניהכשללתופעתוהגורמיםהסיבותמכלולעםלהתמודד

ממלאישלהאישיותבשגיאותבעיקרלהתמקדוהעדיפה

לחקור.התבקשושאותובאירועקשוריםשהיוהתפקידים
ישההפתעהספרותשלהתיזותלאוסףאלטרנטיביתכתיזה

מודיעינייםכישלונותעצמן:משלתיזההחקירהלמעדותאיפוא

המוטלאתעושיםאינםתפקידיםממלאיכאשרמתרחשים

זותיזהרשלנות.מתוךואםיכולתחוסרמתוךאם-עליהם

ההפתעהבמקרידיוןשלאחרלסקוב,שלממאמרוגםעולה

ייתכנולא"הפתעותשלפיהלמסקנהמגיעהרלוונטיתובספרות

שלהנכונותבתכונותשניחןמיאצל
ן."דקפמ7

ניתןאםספק

קולעבאופןהחקירהועדותשלהעקרוניתהתיזהאתלנסח
יותר.

ממלאישלהאישיותבשגיאותהחקירהועדותשללהתמקדותן

שלממסגרתהחורגבהןשהדיוןשונות,סיבותישהתפקידים
הדיוןלהאיר,זורשימהשביקשההראייה,לזוויתזו.רשימה

שלעמדתןאתלנתחדווקאהייתההכוונהשכןחשוב,אינוגם

קציןשלבאחריותוהקשורותהסוגיותלגביהחקירהועדות

המודיעין.

תפיסהספק,כלללאעולה,החקירהועדותשלמהדו"חותואכן

-זותפיסההמודיעין.קציןשלאחריותולגבימאודרחבה

המשתקפתמזויותררחבהאף-מהנושאיםבחלקלפחות
והחוקריםמהמפקדיםחלקשלהיסודומתפיסותמהנהלים

שלאחריותוהחקירה,ועדותלפיהמודיעין.בנושאהעוסקים
הערכתעלוהןהיכולותהערכתעלהןמשתרעתהמודיעיןקצין

קציןאיןהאויבשלהעתידיתהתנהגותובהערכתהכוונות.

כוללתואחריותומידע,עלרקלהתבססיכולהסבירהמודיעין

השערותלהעלותהחובהאתשאףוייתכןלהעריך,החובהאתגם

ועדותשלבעיניהןהמודיעין,קציןמידע.כללאיןשבובמקום
המדיניות,ולניסוחהמבצעילתכנוןמלאשותףהואהחקירה,

שהתוכניותהתריעלאשבובמקרהאחריותעליולהטילוניתן

לכישלון.צפויותהמדיניתאוהמבצעית

התוכניתשלבפרטיהלהתענייןחייבהמודיעיןקציןועוד:זאת

עלכללימידערקשקיבלבטענהלהתגונןיוכלולאהמבצעית
חובההמודיעיןקציןעלמוטלתהמודיעיןגופיבתוךאודותיה.

החובהמוטלתמפקדיוועלסותרות,דעותלהביערשות)ולא(

לצרכנים.המופניםבפרסומיםגם-אליהןלהתייחסרשות)ולא(

כמובן,לו,אסורהחקירהועדותמסקנותשלהמשפטיהניתוח
התשובותאתזאת,עםאלטרנטיבית.מודיעיןכתורתשישמש

להכיר.ראויהחקירהועדותאלהלשאלותשנתנו

הערות
הוצאתראותי,מנקודתהפושה""אישית:עדותהרכבי,יהושפט1.

87עמ'1994,תל-אביב,אוניברסיטתרמות,

התשמ"ו,דין-וחשבון,-הבנקיםמניותהסותלענייןהחקירהועדת2.
233עמ'

התפקידיםממלאילגביקריטיתהיאזושאלהכימלמדהניסיון3.

כראשיששימשוהקצינים13מתוךהבכיר.הצבאיהמודיעיניבדרג
לכישלונותאחריותםעקבתפקידםאתלסייםחמישהנאלצואמ"ן

ראשישניגסכמוהםייהפתעהיי).מסוגכולםלא(שוניםמסוגים
אחד.מוסדוראששב"כ

במחנותהאירועיםלחקירתהוועדה1975;אגרנט,ועדתדו"ח4.
ועדתדו"חלהלן:(התשתרגדין-וחשבון,-בביירותהפליטים



בחברוןהמכפלהבמערתהטבחלענייןהחקירהועדתכהן),
ועדתהראשונה)ןשמגרועדתדו"חלהלן:(התשנ"דדין-וחשבון,

דין-וחשבון,-ז"לרביןיצחקמרהממשלה,ראשרצחלענייןהחקירה

לענייניהתייחסותהשנייה).שמגרועדתדו"חלהלן:(התשנעי,
הביתבהרהאירועיםאתשחקרההבירורלוועדתגםהייתהמודיעין

ועדתראו:ערבים.עשרותונפצעונהרגושבהם1990,באוקטובר
התשנ"אדין-וחשבון,-הביתבהרהאירועיםלבדיקתהבירור

זמיר).ועדתדו"חלהלן:(

הוא:זהבתחוםהחלוצייםהמחקריםאחד5.
Decision,800Warning:Harbor:PearllWohlstetter,Robelta'

1962Press,UniversityStanford
במשבר,מודיעין-הבסיסיתההפתעהלניר,צביראו:בעברית
מערכות,פתע,מתקפתקם,אפריםן3891תל-אביב,המאוחד,הקיבוץ

מלחמתשלההפתעהסיפורנעילה:בן-פורת,יואלן0991תל-אביב,
דיאלוגיםבן-ישראל,יצחקן1991תל-אביב,עידנים,כיפור,יום

הקודמילתוילי,ברטוןן9891תל-אביב,מערכות,ומודיעין,מדעעל

צביבעריכתהמאמריםוקובץן0891תל-אביב,מערכות,ברברוסה,

1987.תל-אביב,מערכות,לאומי,וביטחוןמודיעיןקובר,ואביעופר

האחרוניםבחודשיםנוספיםהעבריתבשפההפרסומיםלקבוצת

מתודולוגיים.עיוניםבסדרההמחקרים

להיות,עשויותאגרנטועדתהמלצות"ביהסנורלניר,גםטועןכך6.

87עמ'שם,לניר,ראו:מסוכנות".גםאלאמטעות,רקלאזו,מבחינה

38עמ'אגרנט,ועדתדו"ח7.

שםקם,אפרים8.

18עמ'אגרנט,ועדתדו"ח9.

236עמ'שמגר,ועדתדו"ח10.

147עמ'בן-פורת,11.

156עמ'בן-פורת,12.

הסבוריםישבהערכות,יעסוקשהמודיעיןבכךהמצדדיםאלהביןגם13.

ההתנהגותבהערכתטעותבגיןאחריותעליולהטילרבקושיישכי
ההבנהועלהידיעהעל"לניר,צביראו:האויב.שלהעתידית

109עמ'107,)1984(15זמניםהמודיעינית",

הביטחון);שר(82עמ'הממשלהגראש(80עמ'כהן,ועדתדו"חראו:14.
הרמטכ"ל)(88עמ'

83עמ'כהן,ועדתדו"ח15.

וביטחוןמודיעיןבקובץוהקברניט"מודיעיןוהערכותגזית,שלמה16.

453עמ'לאומי,

87עמ'שם,הרכבי,17.

חיל-בחילוצה"לבתוךבמודיעין"טעויות"הרכבי,יהושפט18.

129עמ'תל-אביב,רביבים,המודיעין,

115-91עמ'קם,ראו:19.

עידנים,מציאות,מולמיתוס-כיפוריוםמלחמתזעירא,אלי20.
1993תל-אביב,

תל-אביב,דביר,לאומי,ביטחוןטל,ישראלאצלראודומהדעה21.

211-206עמ'1996,

158-157עמ'בן-פורת,22.

19עמ'אגרנט,ועדתדו"ח23.

שהבטחתימהשחר.איןאגרנט...ועדתלקביעת"כיטועןזעירא24.

שם,זעירא,כוונותיו".עללאהאויב,הכנותעלהתרעהמתןהיה
81עמ'

36עמ'אגרנט,ועדתדו"ח25.

שם26.

.zr36-35עמ'אגרנט,ועדתדו"ח

38עמ'אגרנט,ועדתדו"ח28.

69עמ'כהן,ועדתדו"ח29.

לשלוםמודיעיןבישראל",השלוםותהליךהמודיעין"גזית,שלמה30.
ספריכרמל),חזיעורך:(שלוסבעיתותהמודיעיןשלתפקידועל-

83113,עמ')1998(תל-אביב,חמד,

1992,מארס323,מערכותהקברניט",במקוםלהחליט"לרנר,יונתן31.
הדגשים-מדינימודיעיןמחקר"אורוןיצחקגם:ראון84-15עמ'

ההפתעהלניר,ג49עמ'לאומי,וכיסחוןמוז'עיןבקונץאישיים"
172עמ'במשבר,מודיעין-הבהייית

50עמ'שס,לרנר,32.

מערכות,במודיעין,ואי-שימוששימושקובץ',עמוסראו:זוגישהעל33.
ולדעתי-סבורעצמוקובץ'49-30.עמ'1997,אוקטובר367-366,

לשמורכדיההחלטותממקבליהמודיעיןאנשיהרחקתכי-בצדק

כדימהחוליםרופאיםלהרחקתמשולההאינטלקטואלייושרםעל

בריאותם.עללשמור

326,מערכותלקברניט",כעזרהמודיעיןראש"הרכבי,יהושפט34.
לפרופ'תשובה"לרנר,יונתןגס:רא1992.53-48,אוגוסט-ספטמבר

54-53עמ'1992,אוגוסט-ספטמבר326,מערכותהרכבי",

בישראל"המודיעיןקהיליית"עמית,מאיראצל:ראודומהדעה35.

132-123עמ'לאומי,וביטחוןמודיעיןבקובץ

אמ"ןראשמשים,מבלי"כי:סבורשגיא,אורילשעבר,אמ"ןראש36.

הפורמלי".תפקידובמסגרתאינוהדברכיאףמדיניות,בגיבושמסייע



141עמ'1998,תל-אביב,חמד,ספריבערפל,אורותשגיא,אורי

100עמ'כהן,ועדתדו"ח37.

נכונה,לאמהערכהנבעלאאמ"ןראששלמחדלושלפיהדומה,לדעה38.
מודיעיןבקובץוהקברניטי'מודיעיןהערכות"גזיתשלמהראו:

ב"עבודתהאשמהאתתולהגזיתזאת,עם462.עמ'לאומי,וביטחון

נשאלולאבדיוןשותףלאהמודיעין,נקראלאשבהלקויה,מטה
דו"חכהן.ועדתבפניאמ"ןראששלטיעונוגםהיהזהלהערכתו".

99עמ'כהן,ועדת

98עמ'כהן,ועדתדו"ח39.

100עמ'שם,40.

96עמ'שם,41.

97עמ'שם,42.

96עמ'שם,43.

98עמ'שם,44.

99עמ'שם,45.

118עמ'שם,46.

39עמ'אגרנט,ועדתדו"ח47.

20עמ'שם,48.

בקביעתהמודיעיניהמחקרקציןשללמעורבותושישהחשיבותעל49.
מדעעלדיאלוגיםבן-ישראל,יצחקלמשל:ראו,האיסוף,תוכנית

163-162עמ'ומודיעין,

ומפקדהצפוןפיקודאלוףהרמטכ"ל,טענוכהןבוועדתכילצייןראוי50.
הוועדההסכנה.אתלמנועכדיבהםשהיהצעדים,ננקטוכיהאוגדה

כיהנהדי.בהםהיהלאכיוקבעהלאחדאחדאלהבאמצעיםדנה

למשימה.אמצעיםשהוקצובעובדהמסתפקתהוועדהאיןכן,
לענותכדיבהםשישכאלהלהיותצריכיםהוועדה,לפיהאמצעים,

אופייניתזותפיסה92-91.עמ'כהן,ועדתדו"חראו:המידע.פעריעל

צבאי,מפקדעלאחריותהוטלהמסויםבמקרהלמשל,כך,למשפט.

המפקדאתלראותאיןכינקבעירי.ביצועלפניהשטחאתסרקשלא
איןכילוודאכדיבמשקפתהשקיףשרקבכךחובתוידישיצאכמי"

מדינתנ'צבית84/158ע"אהירי".מןלהיפגעהעלוליםאנשים
834)3(מאפ"דישראל,

187עמ'השנייה,שמגרועדתדו"ח

191עמ'השנייה,שמגרועדתדו"ח

1990,באוקטוברהביתבהרהאירועיםאתשחקרהזמיר,ועדת54.
עמ'זמיר,ועדתדו"חראו:בכתב.התרעהשללהעדרההתייחסה

המהותי)להיבט(52ועמ'הראייתי)להיבט(17

146עמ'השנייה,שמגרועדתדו"ח55.

השנייה,שמגרועדתדו"חן651עמ'הראשונה,שמגרועדתדו"ח56.
190עמ'

zzrעמ'קם,למשל:ראו,57.

באמ"ן"הבקרהבזכותהביקורת:חובתעל"שמואל,סא"לראו:58.

בן-ישראל,יצחקגם:ראו259.עמ'לאומי,וביטחוןמודיעיןבקובץ
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