
1ך1פנפהבעייתיות
הערכתשל

ג_ענ,4,___המודיעיזן
נחזהלאמדועלהסביראוניםחסרעיןבן-פורתבאלתא"ל

מפרי-דוגמותבשתידישאירע.אירוע

כבי-הימים,ששתמלחמתהפתעת:כות

במקרה977~.סאדאתוהפתעתכול,
אל-נאצרעבד-הדברבעלהראשון

למצוא1967במאיב-14התכווןלאעצמו
במקרהביוני.בששהבמלחמהעצמו
הוא,-סאדאת-הדברבעלהשני

יקרהגםמניחאניכך,הסוד.בעלכנראה,
ייתפסבואו,'וחלקנומשיחיקדיםכאשר

אניאךיבוא,מתייודעאיניבהפתעה.
ההתרעה...במחדלאשםיהיהמייודע

מההריאש,ללאעשןשאיןבהנחה
ההערכהטעויותהןהעשןאתשמזין

אתרבכללביוןאירעואשרוההפתעות
האמינותתקןתואתמטביעותהןואתר.

"ךן
מוצ-עלההסמכותשיעורעלומשפיעות

ההחלטות.מקבליבעיניריולי,'1(ן
-הלאומיהביטחוןיסודותבמשולש

שתיים-והכרעההתרעההרתעה,
מער-הללוהלוחמים.שלהןמצלעותיו

נשק.מערכת-קריאדם/מכונה:כות
עשויהובתחכומה,בשכלולההמכונה

שלמופחתיםכיצועיםעלולפצותלקזז
שאיפה.זואיןבעיקרוןאםגםהאדםגורם

היא-המודיעין-השלישיתהצלע
בההקריטיהרכיבבעיקרה.אדם,מערבת

מערכת-המודיעיניתההערכה-
חושים.ומעטשכל-צרופהאנוש
מעשהשלהכותרתגולתההערכהבהיות

הסופיהמוצרעלומופקדתהמודיעין
אתלחסדאולשבטתקבעהיאשלו, להגיע'

11XID~רובו.אתאוהמודיעין,גועשתהגיחז'כתחוםיותרטוב

ב;
עלוהמודיעיןקב41וכאוזביר141רוכ1רביכןהגבילילהתייתמאתניה=צי

מצבבתיאורהגזמהשישהסבורימיש שג"ם"ב'ו
אנובעצםוכימשברי,כפנומןולפרכה

למעטהאתגר,עםטובדימתמודדיםתהליךקבלתההחלטותברמההממלכתית-

תשובתי,מספרטעויותשאמנםקרו.לאלהלא"מסוגהטרוניותרבותאסטרטגית.

התקבלהאילו"אודעתנו",אתקיבלו
האי-במישורשתהיהצריךשהבחינה

הצדשלטענותחסרותלאדעתנו".
האחת,בזוולוהטעויות,במעטודיכותי'

ובמעשינו.במחשבתנושבפשפשמתר-אומסביריםקברניטים-שכעד

פית-שאיןהסבורים,ישאלה,לעומתאוחסר,במודיעיןמוטעותהחלטותצים

אישיתנטייהליישפניהעללבעייה.רוזמוטעות.בהערכות
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נטייה.רקזובינתייםאךזו,השקפהלקבל
שנדבקלפני

ישפאטאליסטית,בגישה.

בהק-רבהלעבודהשכלי,למאמץמקום

שמא-דרכיםובחיפושקושיותשיית
יעלהולאנטרחאםשיפור.להשיגניתן
מהזה"הנוערבעגתלומרנוכל-בידנו
הןשיהיוצריךהדרךחיפושישיש".

לביןשבינובמישורוהןהמודיעיןבמעגלי
כשהמטרותההחלטות,מקבליצרכניו,
הניתןבתחוםיותרטובלמיצוילהגיע

הכלתיאתבבהירותלחשוףוהאפשרי;
למצואביניהן.הגבולאתולהתוות;ניתן
למדי,מורכבתשהיאיודעואניהדרך,את

ולמוד-ההחלטותמקבלילידיעתלהביא

מגבלותינוואתמזהיכולותינואתעותם

ולמ-הציפיותפעראתלצמצםכדימזה,

ראשיללמדכלומר,הליל9ט.שפיטהנוע
מודיעין.יהודה

אניהמודיעיןבמעגלהבחינהאת

הפילוסופיה,:סרמטריםבארבעהרואה

והאדםהארגוניתהמסגרתהמתודה,
ומטעןואינטלקטאופיתכונות-המעריך

הידע.

לקונצפציהשוב

ובלבולמבוכהזומלהמטילה,9741מאז
שמביניםמיבמודיעין,שעוסקיםמיבקרב

אנשילהבין.המתיימריםאלהואףבו
איקונצפציהבליביטוענים,מודיעין

המונחאתמדםמטיחיםלעומתם,אפשר.
ועדתבדו"חשקיבלהשלילית,בקונוטציה

חובבים,בקרבוהשתרשנפוץאגרנט,

מודיעיני.לבשלנרדףושםגנאיכמלת

הנושא,להבהרתמשהולתרוםאנסה
הפלונטר"."אתאגדילשלאבתקווה

המופשטבתחוםהאנושיתהחשיבה
היא,המודיעין)מחשבתאתהמאפיין(

אינןהבריותקונצפטואלית.במהותה,

אלהחלק".לוח"עלעובדותקולטות
-מגובשותעולםהשקפותעלנוחתות

עללעתיםשקולות,דעותעללעתים
קמצנים;-הסקוטים(קדומות.דעות

-האמריקנים;חשדנים-הרוסים
אתרקמבינים-הערביםתמימים;

עלהגוייםשחושביםומה;הכוח...שפת
האל).ישמרנוהיהודים,
משת-הקונצפציההוראתמעצםהאם

מחשבתית?מישות~אוקשיחותמעת

פתוחהבמהותההקונצפציההאםכלומר,
וגמישהעובדותשלמגוונתקשתלקליטת

אומשתמת,לעובדותוסתגלניתדיה
עלבנויהקשיחה,היאשמאאוסותרות,

ואטומהמתקפדתעובדות,שלנתוןמספר
הופכתכךידיועלנוספותלעובדותביחס

ראהכזה,"אומרתכולהכללדוגמה,

אתהמלווההיצירתי,בתהליךוקדש".
אמנותכמעטשהיאהמודיעין,הערכת
הקונצפציהלבעללעתים,ישצרופה,
מתוךדיגמה,לדרגתלהקשיחהנטייה

היצירתיהגניוספריעםעמוקההזדהות
כנראה,שרובנו,משוםזאתשלו.האישי

ביחסכךזהאיןוכיהאגו.קורבנות

בתחוםאותנוהסובבעלחיינו,להשקפות
לתרבותלחברה,ביחסוהדעותהאמונות

נוטיםהאדםבנירובוהרי:ולפוליטיקה
אתשהכשילמהדוגמתיות.לקונצפציות

קונצפציה,הייתהלאבתשל"דהמודיעין

דיגמתית.קונצפציהאודיגמה,אלא
אתבזהלסייםיכולנואילושמחהייתי

מודיעיןלעשותניתןלאהעשור.ויכוח

המודיעיןמעריךעלקונצפציות.ללא

ומידהרעננותמתמדת,עירנותלגלות

כדיצניעות,ושלעצמיביטולשלסבירה

שלו.הקונצפציותגמישותעללשמור
היאשלוהעיקריתהביקורתדהיינו,

כלבקרה.סיגנלבבחינתשהואהמידע,

בקוויםמתנהליםוהמידעהקונצפציהעוד
פער,נפערכאשראךטוב.-מקבילים
אתלכופףכעיקרוןעליוסוטה,והמידע

המידע.אתוחלילה,חסולא,הקונצפציה

בקונ-וגםבמידעגםלהיותיכולההטעות

יותרמוערתהאחרונהזואךצפציה,

לפורענות.
לאלקונצפציה,-כןנאמרלסיבום,

הדרמתית,לקונצפציהאולדוגמה,-
אחתאופציהרקכלל,בדרךהמציגה,

מזערי.אופציותמבחראוליריב

בהערכההטעותמתיללי
בענייןהעוסקתענפהספרותקיימת

(biases),ההטיותוכשליה,החשיבה
התנהגותהמציאות,בתפיסתקשיים
עצמירואהאיניועוד.א~ודאותבתנאי

בנוש-הלכהלפסוקאולחדש,בר-סמכא

ניסיוןפרימייצגשאומרמההאלה.אים
המערי-עמיתיהזולת,עלותצפיתאישי,

שטרםלי,נדמהמוסגר,ובמאמרכים.
מעריךשהיהמיידיעלהספרנכתב

בר-גםוהואומוצלחמנוסהמודיעין

אנו-התנהגותשלבדיסציפלינהסמכא

השי-בפסיכולוגיהיחסיתצעירענףשית,

ביותרהטובהצירוףלינדמהזהמושית.
יתכןאךוקולע.מוסמךפילוסופילדיון

התחו-בשנילסמכותיותלהגיעניתןולא

אחד.]חייםבפרקמים
המעריך,המודיעיני,המחקראישלפני

:אתגריםשלושה
ואתהפיזית,התשתיתאתלדעתא)

;היריבשלוהחומרהאנושמשאבי
האיכותיות,המשמעויותאתלהביןב)

החומר,פוטנציאלמשילובהנובעות

האפקט-וביטוייןהנשק,ומערכתהאדם

וכן;הקרבבשדהיווי
התנהגותולחזותלהביןלדעת,ג)

לבת-ההחלטותמקבלהיריב,קאדם
במודיעין.הקושי

מתמודדיםאנוהראשוןהאתגרעם

טוביםכליםעדייןאין-בשניבהצלחה.
מחוללהנוהשלישיהאתגרלמדידה.
ומקורהמודיעיןבהערכתהראשיהטעות

במיוחד.והממאירותהצרות,רוב
שהאדםהגורסת,הגישהחסידאני
הואאניגמטי.יצורדברשלבסופוהוא
יצוראלאלציל,שלצרוףמוצראינו

רציונא-בלתיומרכיביםרציושלסינתטי

כיורההיאמוצקהלאהסינתזהלים.

יוםרציונאלית,יותראחדיום-רותחת

וביחסיותרלראובןביחספחות.אחר

יותרא'לסוגיהביחספחות,לשמעון
שיחסימניחאניפחות.ב'לסוגיהוביחס

ואנגלים,דניםגרמנים,לאוקראינים,אני

זושונהרציו-אמוציונליתתערובתמשקף
האובייקט-.לאדםביחסזאתמזו.

להערכה.
הואוהריהמעריך,האדםעםומה

האובייקטיביותעצמו.שלהסובייקט

אךהמדויקים,במדעיםרקמתאפשרת
מכיר.שאנימחשבהתחוםבשוםלא

מתאפשרתהיאמדעניםאצלאפילו
והמדידה,החשיבהכליאולחומרביחס

בהתייחסותכזאתגםהיאהאםאך
להי-שבנוסףקורהוכך?לזהזההמדענים

שלההיתוךלכורנמסכתהצרוףגיון
הדייסה"לכנותנוהגשאנימהההערכה

רגשותושנאות,אהדות-השקספירית"
דאג-עצמי,וביטחוןחרדותועליונות,בוז

ארוכה;הרשימהועודוקלות-דעתנות
איןתמותה.כבניחולשותינושלנתחים

שסברומיהכרתולאדם.מתמטיקהלנו
הארית-שלמספריםלדעתמכחואךאחרת,

באיברימשתניםערביםשהציבו,מטיים

היהודיתלנוסחההאריתמטיקההנוסחה.

אוהערבית,שבנוסחהמזובערכיהשונה
בהערכה,המוצותהטעויותאחתהרוסית.

אתלשפוטהיא
היריב-בסטנדרטים

של
אתהאלה,אתורקאלה,אתכיעצמך
יצלחבמודיעיןהאמפטיהתהליךמכיר.

בקרתחסרוהוארחוקות,לעתיםרק
אימות.
שללנשמתואולנעליולהיבנסיכולמי
לנסותהאמפטיה,בדרךאל-נאצרעבד

אנסההחלטותיו.ולחזותשיקוליולהבין
סיכויישלהקדימותסדרלפיזאתלתאר

:ההצלחה
סאדאתאנואריבולמבולםיותרא)

לשולחןעמיתמנוער,וידידחבר-
הדיונים.
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-אסדהנשיאאוחוסין,המלךב)
בראשכןגםהעומדיםמוסלמים,ערבים
לאלודומותששיטותיואבסולוטישלטון

נאצר.של
ולאערבילאאמנם-ברז'נייבג)

מתנהלתכיצדהיטבבקיאךמוסלם,
ה-50שנותשלמצריםנוסחדמוקרטיה""

הו-60.

ראשבתפקידכיהןאושמכהןמיד)
ערביאינוזהאמנםבישראל.ממשלה

אך;דמוקרטיממשלבראשועומדמוסלם
מנה-איךוחש,מביןיודע,מכיר,לפחות

עלהפועליםהלחציםמהמדינה,לים
והחוץ,הפניםמדיניותבתחוםמנהיג
תהליךעללהשפיעעשוייםהםואיך

החלטות.קבלת
בעלרצוי(המדינהלמדעיפרופ'ה)
תורתאתיודעלפחותזהאמ"ן).רקע

וממשל.מדינהשלניהולה
השישית,בקדימותהתור,בסוףוכך
מודיעי-אלוף-משנהאוסגן-אלוףיבוא

שחסררקלאמצרים.עלהממונהנסקי,
וחוסין),אסד(התרבותקרבתאתהוא

להיותשיבוליםה"אצבע"ותחושתהידע
אפילואשכול),לוילהבדילאוברז'נייב,(

שלהתיאורטיהידעכללבדרךלואין
יבו-בקדימותמתחריואפילוהפרופסור.

מהשי-לחלקהאמפטיהבדרךלהגיעלים

בעיקר),הראציונאליים,(נאצרשלקולים

והדחפיםהיצריםהרצונות,עםומה
שהשפיעוובתת-מודע,במודעהסמויים,

נאצרביקשאיךוהחלטותיו.שיקוליועל
שלוההתייחסותקבוצתבעינילהיראות

איךארצו?גבולותוסביבשולחנוסביב
להיסטוריה?עצמואתלהכניסביקש
האלטרואיסטייםשיקוליוגבולותהיכן

ביחסוהמדומים,האמיתייםהממלכתיים,

ההי-ויצריהאישיותשאיפותיולגבולות

הזההניסיוןכלשלו?הפוליטייםשרדות
להימנעומוטב'לכישלון,נועדהאמפטי,

אל"מאוסא"לבדרגלפחות,-ממנו

במודיעין.

הארכי-מגלומןאתהכרנושלאכמה

1967,במאיב-14מעשהואל-נאצר,עבד
לשנייםלמאי23ביןהחלטותיוובעיקר

החוסינו-לחלוטין.צפוייםבלתיהיוביוני

ה-60בשנותהעריכובקרבנואשרלוגים

במההמלךיסתפקמלחמהשלשבמקרה
מןלאבלבד".בבודמטחי"אזשכינו

כךחשבאףעצמוחוסיןשאכןהנמנע,
מקובלהדברהיהאצלנוכלשהו.בזמן

ימיםעצמו,חוסיןאותווהנהכמוסכמה.
ידיעלב-1967שכונהלאחראחדים

הזונההמלך"סעיד,אחמדהמצריהשדרן
ברבת-קיבלהאימפריאליזם",מזנבות

מצרי,רמטכ"ל1967,מאיבסוףעמון,

אתהפגיזבקלקיליה,קומנדוגדודיהציב
אתותקףירושלים,עלירהתל-אביב,

לשעברסאדאת,אנוארהנציב.ארמון
ערבשלההונאהאדרינלמוסלם",אח"
דבריובפיולירושליםבאהכיפורים,יום

מיאwarMore.0באנגליתישעיהו
לחיזוי,ניתניםשאנשיםבדעהשמחזיק

עםנמנהאניאםיודעאינילא.אניזכותו,
רוב.אומיעוט

כפונקציההתקשורתלקצרביחסומה

לרמה.ולאלשוניכוונתיתרבות.פערשל
ערבית,יודעיםאשרבקרבנואלהגם

מבי-גםבהברחהאםבוריה,עלואפילו

שאינםאלהעללדברשלא?ערביםנים
להביןוהתרגלומנסיםאשרואלהיודעים.
פרסיםגםמביניםהאםסונים,ערבים

אחתועלאיסלאם,למדואםגםשיעים?
התנסוזובסוגיהלמדו.לאאםוכמהכמה
לותרניםגרמניםאחרות.ביוןקהילותגם

ואמריק-פרבוסלאווים,רוסיםהבינולא

עמיתרבותאתהבינולאנוצריםנים

30משךנלחמושבהםהרחוק,המזרח
ואילך;השנייההעולםממלחמתשנה,

ארוכה.והרשימה
אנשיםמהחיים.חלקהינההטעות

ותמו-אחרתזהותעובדותתופשיםשונים

המודיעיןתמונתשונה.המובנותנת
רב-שכב-רב-ממדית,:לאוייבהמתייחסת

מרכיביםבהישודינמית.פלואידיתתית,
כלכליים,צבאיים,מדיניים,אידאולוגיים,

אינ-תוךרגשייםדחפיםובלילאישיים,

וטפללךהשונים.הגורמיםביןטראקציה
ובמיוחדמדעית,לוגיקהשלבכליםבזה

במשט-מדוברכאשרהאחרונים.יבשני

המע-לעתיםיתקשהטוטאליטריים,רים

הלאומי,האינטרסאתולאפייןלזהותריך

שלאוהקבוצהשלמהאינטרסולבודדו
ההחלטות.קבלתבתהליךהיחיד,השליט

המודיעיןבעבודתשאםחשבתי,פעם
האנלי-החשיבהבמיטבמצוידיםנהיה

מאוחרלהעריך.ניטיבוהסינתטיתטית
ישבנוסףבכך.דישאיןלי,התחווריותר

עללדברושלאהשיפוטלכושרחשיבות
המנתחאדםישאינטואיציה.ועלדמיון
אתורואהעובדותובהירחדבאופן

טובה,סינתטיתראייההמשותףהמכנה
בלתישקלולבגללבהערכתונופלאך

לפעמיםדיהסינתזה.מרכיבישלנכון

הסגוליהערכילמשקלהביחסשקטעה

יקרוס.המבנהוכלמרכזית,עובדהשל

ב-למלחמהתצאלאשמצריםההערכה

נכונההייתהאוויריאיזוןללא1973

שלהלוגיקה-יב-י,סא"לשלמאמרוראה.
293-292.מערבותהמודיעין"הערכת

רפי-הואהאסטרטגיהיעדאםביסורה,

כאשרלאאךעסלוג'.ביראוניצנה,דים,
מזרחיתק"מ20עדסטרשלרצועההוא

לתעלה.
לחלו-משובשבמודיעיןהזמניםעניין

שלעתיד""לרובהואאויבשלעבר""טין.
מידעמצטבראשרועדישמודיעין.
תפיסות,שלתמונהליצורנדימספיק
האויב,אצלאפשריותוהחלטותתכניות

ברצונו-תמורותחלוובינתייםזמן,חולף

מודיעיני,אנכרוניזםנוצרובתכניותיו,תיו

נטו-בעמדהתקועעצמוימצאוהמעריך

טעינושלעתיםבעבר,אמרנוכאשרשה.
איןהיריב,אחרבמעקבהחלטה,בצמתי

פנההואכשסרימינהזעפנונורקזה
הצומתפניעלחלפנולפעמים:שמאלה

כלל.בולחושבלי
ידנומקוצרנובעביותרהרבהקושי

איננוהמציאות.ממדימלואאתלתפוס
מבעודהכלמביניםואיננוהכל,מבינים

אשראתהופכיםאנותמידולאמועד,
בזמןמועיליםלמעשיםומובןידועבבר

הפערהיאלכך,הדוגמותאחתהנכון.
המנהי-נחלתשהיההמציאותבתפיסת

שלוחותיה,כלעלהיהודי,העםשלגות

יהודילקורותביחס1944-1943בשנים
אופיטימייםיצוריםאנובסיסיתאירופה.
אתלהדחיקנוטיםהפסימיסטים),אפילו(

יהיה"המליםצירוףהמסוכן.אוהשלילי

אדרבא,הבריות.אצלשגורלארע"
לאופטי-מליםשלעשיראוסףלרשותנו

נורא",לא"טוב",יהיה":ולהדחקהמיות
יש;מאמין"אני"מקווה",אני"נתגבר","

להוסיףיבוליםאףלאושרםאשרבינינו
יבקשובכךדילאואםהשם"בעזרת"

וב"נצחוגואלו"ישראלב"צורמפלט

אילווכהנה.בהנהועודישקר"לאישראל

זהלי"בתת-מודע,אובמודעחשבנו,לא
אולקרב,יוצאיםהיינולאיקרה",לא

לעשן...מפסיקיםהיווכולםלכביש,
סטטיסטייצוגולציפיותלמשאלות-לב

בהערכה.הטעותמחולליביןמשמעותי

נוטהאנישיקרה,רוצהשאנימהלאמור,
בחירותערבימייקרה.שאכןלהעריך

זו.סוגיהלבחוןמצוינתסדנההיולכנסת
האויבאתדבר,שלובסופולכל,מעל
דוגמה,קונצפציה,גםזולנצח!חייבים

מציאותמכורחקטגורי.וצואבסיומה
זהבסיסינתוןממנה.מנוסאיןכאן,חיינו

גבולותשלהמתוויםאתמראשמכתיב

במודעבתודעתנו,האויבשלהעצמה
מדרךזהאיןבעיה.ישוכאןובתת-מודע.

באכסיומהלנגוסינסהשמודיעיןהטבע,
במצביםזה,עםיחדזו.חיוניתריאלית

אומתכרסמת,האויבדמותכאשר

אצללקוימשיפוטכתוצאהמתעוותת,
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אתלהטותמודיעיןשלחובתולוחמים,

הדברוכאשראםהאיזון,לעברהכף
לדברקשהוההערכה.המידעמןמתחייב

זהבמקרהנפשך.שנואאויבך,עלטובות
גדלותומצריךאפשרי,כןועלנחוץ,הדבר
האםביותר.הנדירמהזןואומץ-לברוח
שעודדנו,קרהלאהאםתמיד?נהגנוכך

האויבאתממעטתהערכהלצורך,שלא

סימביוטיבתהליךואזלוחמים,מצד

הדדית?בהזנההלולאהנסגרה

ההערכהנכונותהסתברות
להסתברותיסודמצביארבעהמכיראני
לאחרשמתבררכפיההערכה,דיוקשל

:מעשה
קרה.ולאשיקרהלערכתיא)
קרה.וכןיקרהשלאהערכתיב)
כלל.הערכתישלאדברקרהג)
וקרה.שיקרההערכתיד)

בריא,הואאחדמצברק-מאלה
אתמבדיקהעדייןיודעאיניהרביעי.

ההער-טעויותשלהסטטיסטיתההתפלגות

נדמהשמניתי.הקטגוריותלפישלנוכה
הערכתישלאדברקרה"מסוגשרובןלי,

שלהערכהנראה,היסטוריבמבטכלל".
לער-ביחסלהערכת-חסרנטייהיששלנו

הנטייהלרוסים.ביחסואףבמיוחד,בים

הרוסיםבהערכת-האמריקניםשל

להערכת-יתר.הנה-הגלובליבהקשר

התוצאהקצר.אנחנוארוך,יוריםהם
הסתב-שלהקלסיפיקציהנכונהאםזהה.

הבעיהתיארתי,שאותהההערכהרות
טועה?"אנימתי"במעריךלפניהניצבת

.)?טועה"אתהמתי"הקברניטבפניאו(
בעתלדעתהמעריךהיהיכוללאמעולם
הוא.קטיגוריהבאיזוהערכתואתמוסרו
להש-שישסבור,אניפיתרון.ללאבעיה

את:הביטוחבעולםשקורהלמהוותה
הסיכוןמידתפיעלמעריכיםהנזקים
ההערכהכאשרכלומר,האפשרי.והמחיר
רכיבלהיותונועדהמרכזי,לנושאנוגעת

תימצאואםהחלטות;קבלתבמערכת
אשרנכונה,לאלהחלטהתגרוםמוטעית,

לפניכמעריך,עצמי,אשאל-גדולנזקה.
טועה?אניאםומהההערכה:מסירת
מנמו-נמוכהלמלחמההסבירות"למשל,

הכללי,המטהחברילכםדעואךכה,

וענייןמלחמה".לכםישטועה,אנישאם

הייתילאכמעריך,:זומסוגיההגזוראחר,

לאהשנה"משפטעלחתוםלהיותרוצה
היותר,לכלPeace".ולאמלחמהצפויה
-בנובמבראי-שםעליוחותםהייתי

בינואר,לאאך-דצמברבסוףלפרעון

הקצרהההיסטוריהמראש.חודשים12
מלחמותשפרצוהשניםשבכלמראה
חתומימהיינואהד)רקבינתיים(ושלום

ר,

ן

;

י

צ)
ע0~

פ

נ-עצמוהצדיקשלאכזה,משפטעל

לאלפחות,האחרון,זה(1967,19731977,

הסכסוךואופיבאזורנוהמציאותמסוכן).

השנ-וגםהאהבותזו.העזהמתיריםלא

לאמזןהןזהאתזההערביםשלאות

נאצר-חו-יחסיראו(לנומובןולאמוכר

סאדאת-ערפאת-אסד,ערפאת-חוסין,סין,

הסכסוכיםשלהדינמיקהועוד).אסד

נתפ-בלתיבאיכויותלעתיםהיאביניהם

להיותיכולהעמוקשורשםידנו.עלסות

השבטיתהנוודית)(הנומדיתבתרבות

שביתת-תושה),(התכתשותלנו.הזרה

לנולקחצלח).(והתפייסותסלאם),(נשק
הפעםסאדאתןשאמרמהאתלהביןזמן

רקלעשותיכולהזהשהדורבכנות,
אךהבאים.לדורותנותרוהצלחסלאם,

שגרי-עםסלאםלנונתןהתעקשנוכאשר

מהולקחצלם...שזהשנחשוברות,
פומ-כהעדוהפיוסיםהמריבותשלקח.

ויתפייסובפומבייריבואחדיוםביים.
בפרלמנט,להתחשב?צריךבמיבחשאי.

ש-דיבמפלגה.באופוזיציה,בעיתונות,

בחשאיייפגשושליטיםשניים-שלושה
לאהשנה"-כןעלעניין".ו"יסגרו
הוא.מיותרהימור-צפויה"

כוונות
כיזו,מלהאוהבשאינימודה,אני

ב-1973דיים.מרוריםאותנוהאכילה

;למלחמהכוונותלסאדאתשאיןהערכנו,
לסלאם.כוונותלושאיןהערכנו,בו-1977

מה-סלידתיההיפך.קרההמקריםבשני

נפלטכיעדמחשבתישיבשהמלה
ממילוןאותהלהוציאשצריךמקולמוסי,
:והבהרהתיקוןמחייבהענייןהמודיעין.

ההערכהממילוןאותהלהוציאצריך
ניתןלאלדעתי,בלבד.באיסוףולהפקידה

ברמהרלוונטיבדיוקכוונותלהעריך
כן(במלחמהמדוברכאשרהאסטרטגית,

לאאולדעת,ניתןכוונות""לא).או
ממקורותאותןיודעיםאםרקלדעת.
בהחלטה.לשלבןאפשרונדיריםאמינים
ריבוע-פרצופיםתשעהבעצםלמונח

זהמהמחליט.יכול,רוצה,המליםשל
?ויכול"רוצה"האם?רוצה""האםכוונות.
האםהחליט"?ולאיכולרוצה,"האם

באלה.וכיוצאוהחליט"רוצהלאיכול,"
עלחושבשאנימהיכול"?"זהומה
שהואמהחשוברלוונטי.לאיכולתו
רצה""סאדאתב-1973יכולתו.עלחושב

אנחנוהחליט.כןעלש"יכול",וסבר
לאאךרוצה","אמנםשהואהערכנו,
התיכוןבמזרחיחליט.לאכןעל;יכול""
כללאהואכאשרמלחמהלפרוץינולה

זאת,ובכליכול;הכיולארוצהכך
התנה-מאחוריהיהכזהאלמנטמחליט.

סאדאתשיקוליביןואףב-1967נאצרגות
להישרדותאישי,דחףלדעתי,ב-1973.
שאכןלהאמין,סאדאתאתדרבןפוליטית

וייבשל,יילחםיודח.יילחם,לאיוכל:
יצליח?אםמהאךיודח.

והח-בעיניו)(יכולרוצה,"המשפטרק
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אשריכוונות.שלשלמהידיעההואליט"
כזה,מידעלהשיגיבולאשרהמודיעין

משתמשולאאותהמשיגאשרלזהואבוי
בענייןבלבדהערכהעלבהישענותבה.

בלתימידהיש-למלחמההכוונות
מידעבהעדרכןעלהימור.שלסבירה

המודיעיןינהגכוונותעלואמיןמפורש

היריביצראשרהטכניתהאופציהפיעל

סיטוא-נתון.ברגעיכולתוכלומרלתקוף,

אחריותמתחוםחורגתזהממיןציה
להחל-היאהסיכוניםולקיחתהמודיעין

קברניטים.טות

השכלדילמת

במשימתיעמודולאיצלח,לאבינונישכל

ומתוחבםחריףשכללפעמים,ההערכה.
בכמהבאושים,שיצמיחסכנהבחובוטומן

לאדםמרתקיותרדבראיןמישורים.
התרחשויות.בחיזוילעסוקמאשרחושב

-העברחבמת-היסטוריהזהאין

אדםבהערכהמזה:יותרהרבהאלא
שהמידעולזכותהנחותלהניחנהנה
ריא-מצביםאלההנחותיו.אתיאמת

מהאךהמציאות.כורחלעתיםליים,
ארחיבלאמשתבש.זהכאשרקורה

כתבתיאשרעללחזורלאכדיזובנקודה
קור-הןמדועמודיעיןהערכות"במאמרי

אכן(האמןהמעריךשלמצבועלסות"*
אמנות),שזוסבוראניובתמיםבאמת
הערכתוביןקוטביתלסתירההנקלע
לעסוקמבקשאניהשכלבדילמתלמידע.

אינטלי-מעריכיםאחרים.היבטיםבשני

להםקשהגבוה,עצמידימויבעליגנטיים,
מודי-שלאמותמד'לחרוגשלאלפעמים

בנובמבראי-שםבכירמעריךשאלתיעין.
ומהלרגעעצמךשאלתלאהאם1973,

למלח-הסבירותבהערכתטועהאתהאם

לנושישוידעתי,שאלתי,לי,השיבמה?
בכוננותגדולאווירחילבסיני,טנקים300

לרמתהעלינו7חטיבהואתגבוהה,
שלחומהאתהמקררשיקול,הגולן.

שכונהבמהומקורוההתרעתית,התמונה
הכיפוריםיוםאחרשלבטרמינולוגיה

יבלום..."הסדיר"

מעריךאצלזהממיןשיקוליםובכן,
קטגורהמעריךהאיסור.בתכליתאסורים
בו.רקויעסוקסנגורו,ולאהוא,השטן

התרעתיתבסיטואציהכוחותינושיקולי

כלל,בדרךרלוונטייםשאינםרקלא
גםלמעריךההערכה,אתלעוותועלולים

אותםלשקולמספיקיםנתוניםלרובאין
זה,עםיחדשלו.המנדטבתחוםלאוהם
עצמםלנתקמתקדםשכללבעליקושייש

המדינהטובתשלממלכתייםמשיקולים

1983.אוקטובר290-289,מערכות

והחברתי.המשקיהמדיני,בתחום-
המו-הפירמידהראשעלמדוברוכאשר

המטהחברוגםמעריךגםשהואדיעינית,
ומצ-ישהחלטות,לקבלתושותףהכללי

חוץ-מודיעיניים,לשיקוליםממנופים

כך,בלעז).גנרל(כ"בוללן"תפקידובתוקף
אתמממשמודיעיןאישכאשרלפעמים,

להיקלעהואעלולהשכל,פוטנציאלמלוא
ברכהמצמיחשלאתחכום-יתרשללמצב

10באנגלית,שמכונהמהלמודיעין.
outsmarted.becomeלמע-:אחרהיבט

מדווח,להיותענייןאיןאינטליגנטיריך
הואבכך.הרבותאמהידיעות.מסבםאו

האנליטיתיכולתואתליישםכדיקיים
לבנותשלו,האישיהגניוספריהיצירתית,

ההערכה-הארכיטקטוניהקונצפטאת
להיותשיכולהגלובלית,הכמעטהרחבה

היאבאשרכפהור-ופרח,אחת,קשה"

אמינותעובדות,ידיעותעלהיטבנשענת

ככזאת,להיראותיכולהגםאךובדוקות,
בסיטואציהבלימה.עלתלויההיאכאשר

מציאות,והיאזו,אינטלקטואלית-יצרית

אותנטית,כןועלהטבעדרךאתהתואמת

שקונצפ-סכנהלמודיעיןתמידתארוב

המודיעין,במחשבתמהןמנוסשאיןציות
אטו-דרמטיותלקונצפציותויהיויתקשחו

לעורקיםבדומהאזיסותר.למידעמות

הערכ-לשבץלגרוםכולסטרול,שנתמלאו

נחותשכלכפרילא-שקרהומהתי.
עצמועללחזורעלולאדרבאחלילה,
מעקףהואהפיתרונותאחדשנית.

,(bypass)אחד,מעקפים.לשניכוונתי
יישלחמזערית,בכמותמנופה,מידע

היום.נעשהכבראכןוהדברלקברניטים,

מרכזבדמותחשוב,היותרהשני,המעקף
)-informationמודרך-מידעההתרעה

(orientedמקבילהאוטונומיתכישות

)-estimateמודרכת-הערכהלהתרעה

.(oriented,הרביםיתרונותיועלנוסףכך
בשניבהתרעה,עומקגםנשיגהאחרים,

קונ-שלבמקרהלמידעמעקףוגםקווים,

לטרומבוזהשגרמהדוגמטית,צפציה
(redundency)יתירותנשיגגםבהערכה.

התרעתיותשבסיטואציותאופציהוגם

חשיבהתרגילאודו-שיח,יתנהלעמומות
מזה,מודרכת-מידעעמדה-דו-צדדי
והשופטמזה,הערכהמודרכתעמדה
ישפוט.

הערכותידיעות,עובדות,
ההיסטורית,לעובדהמשמעותישהאם

ובגויים,אצלנוהמודיעיןכשלישברוב
מידעהיהשבעצםמעשהלאחרנמצא

נעשהשלאאוהצורך,דיהובןלאהואאך
?מושכלשימושבו

מודיעין,כאנשימבקשיםהיינומה

משאלותינווכללהתגשםיכלואילו
היובקרבנוהשמייםשיראימניח,אני

:לאמורמוריאללמלאךתפילהנושאים
כללאויב,הנוגעותהעובדותכללנוהב

ברמתאותןנדעפקודותיו.כלתכניותיו,
בוחו-אתיודעיםשאנוכפיושלמותדיוק

הואכילניחוש,נזדקקשלאכדיתינו,
משאלהשזושחושבמימזיק.וגםאסור

לטעות.עלולכך,חושבאניוגםדמיונית,
זהקרה,טרםזהשאםבאירופהמדינהיש

צבאשרמטכ"לחסרכמה:לקרותעשוי
פטריו-שלכביטויסגנו,אוגרמניה,מזרח

יהיהמולדתו,לגרמניהונאמנותטיות

ויע-גרמני,המערבהרמטכ"לשלסוכנו

תכניותכוללצבאו,עללוהידועכלביר

מהיישארלאאזישוטף.באופןופקודות
משמעות.חסרמעטיישאראולהעריך,

צריבהזאתכלומר,בשמיים.לאוזה
והישגיורמתוהמודיעין.שאיפתלהיות
אותןהעובדותאחוזשיעורלפיייקבעו

מאה-לשלםביחסלהשיגמצליחהוא
יהיהשהמודיעיןצריךהיריב.שלאחוזים
לפחותאזלא,אם;עובדותשלשירות

מצליח,אינוכאשרורקש"י).(ידיעותשל

מרבאתלהשיגמצליחאינוכמובןוהוא
ידיעות/שירותלפחותיהיההעובדות,

הערכות,שירותהואאםאךהערכות.
להשיגיכולתוחוסרמחמתאם-בעיקר

אוסבירות,ובאיכותבכמותידיעות,
להשתמשרצוןאויכולתחוסרמחמת

לאי-מודיעיןהואהופך-בידיעות

דבריםהיווכבר(intelligenceחסח-(.

שלהיסודלבנתלומר,רוצהמעולם.
היאשלוהבראשיתיוהחומרמודיעין

העובדותשלהצבירהמצבהעובדה,
ההערכההידיעות.הןהמודיעיןבטבע
הסי-התחליףהמצוקה,שלהביטויהיא

הפעריםלמילויהחסרותלעובדותנתטי
האלההפעריםאתהמודיעין.בפסיפס

אמד-הנחות,השערות,בניחושים,נמלא

הערכות,להןנקראכללבדרךאךנים,
להג-הקודשבלשוןמיליםדישאיןמפני

זאתמהיותר.מדויקיםמונחיםדיר
אוevaluation*,estimate,-הערכה
בורג?לכלשוודימפתח
עובדותהידיעותכלשלאהצרהאך

מאהחלקןעובדות,אחוזמאהחלקןהן.
בזדון.ואםבשגגהאםבדותות,אחוז
העו-המינרלריבוזהידיעותעופרתעיקר

אחוזים.ל-99אחדאחוזביןנעבהבדתי

בביוןגםכךיתכן(במודיעיןהידיעותגורל
הנוזליהדלקמצבאתמזנירהעולמי)

בנוגעהשרפהמנועישלבטכנולוגיה

בארה"במכונהמודיעיןהערבתבפינושמכונהמה*
-estimate.intelligenceאואמדן,-כלומר

מודיעין,השערת,
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הדלקשלהקלוריהערךניצולתלשיעור
מנועיםישיעילה.לאנרגיהוהפיכתו

והמת-אחוזים20היאהניצולתשבהם

השאראחוזים.ל-33מגיעיםביותרקדמים
המנועבחיכוךומתבזבזבטפלטיוצא

מתאמציםהאחרוןבעשורוהתמסורות.

שלהקלורימהערךאנרגיהיותרלסחוט
ל-32ביחסאחוזים20ביןההבדל(הדלק

אחוז).ב-50גידולהואאחוזים
למסק-הגעתישניםשלמחשבהאחרי

שלתת-שגרה,אושגרה,לנושחסרהנה,
lnformatlon),א11688ח8)מידעשדת
(dataמידעהחזורעםלערבבהשאין

.(processingטובהשיטהלנוחסרה
העובדתי.המיץמרבלסחיטתמיומנת

מושלכים,ידיעותתפוזיראיתיוכבר
לרביע.אולמחצה,סחוטיםשלמים,

ואמין,שלםיותר,מדויקשהמידעככל
כמובן,יותר.רבנכונהלהערבההסיכוי
ולאמודרכות-מידע,הערכותעלמדובר

הרינכונה,זוהנחהאםתלושות-מידע.

שלבביןתחנה,הייצורבפסלנושדרושה
למודיעין,הפיכתהלשלבהידיעההשגת

אמי-בחינת-אמינותהתיבחןבהאשר

הונאה;אובשגגההטעייהלגילוינות,
המודי-ערכהלקביעתהעישותתיבחן

העובדות.מרבממנהוימוצו;עיני
שלבעלאלאארגון,עלמדובראין
האי-בתחוםשחלקוובחשיבה,בניתוח

בידיעותמדוברבאשרבמחקר.וחלקוסוף

הגורםחייבקריטייםבמצביםחשובות
שלהפרמטריםמרבאתלתתהאיסופי
ולאידיעה,כללגביועישותאמינות
לפתחצריךזובמסגרתמכניסטית.בצורה

בעלמידעמולמידעעימותשלטכניקות
הספרתיתוהטכנולוגיהמשותףמכנה
שיטהלפתחישוכןרב,לעזרלהיותיכולה

בידי-אליתיסטיהיררכיטיפולשלחכמה

והתפוצצותהרוויהבעידןחייםאנועות.
וגודשחנקשלסכנהישבוודווקאהמידע,
לכל-ביידיששקוראיםמהשלוסכנה

עקרוניקושיאיןהפנים.אותםהיוונים
יותר.שוותמהידיעותשחלקלהבחין,

זמןלושישמישהו,להיותצריךענףבכל
במרבהיום",ידיעות"שלושאתלקרוא
מההיינו,הנדרש.ההטמעהוזמןהריכוז
שמח-כלומר,יורה",ידיעה"מכנהשאני

אופרטיוויות.החלטותאושיקוליםייבת
פעילהקריאהוישסבילהקריאהיש

מהותי.וההבדל

יכולהלאמידעעלהמבוססתהערכה
מסכוםגדולהעובדתיתמסהלהכיל
אותה.המרכיבותהידיעותשלהמסות
נכון.גםאךבפיסיקה,משפטכמונשמע

בזאתשהערכההדעת,עלמתקבללאאך
מסךרלוונטיעובדתיאלמנטפחותתכיל

בעבר?תמידנהגנוכךהאםהמידע.בל
אשרהעובדותאתתכילמאוזנתהערכה
ההער-הסינתטיתשהתוספתבמונהבמה-ע

וכאשרהחסראתלשערתפקידהבתית
בהשערותאףהפסיפסאתלמלאניתןלא

אמירת-יודעים"לא"לחסרביחסיאמר

וכלהמודיעיןחוסןעלהמעידהכבוד,
גדלות-נפש.כולה

כולם,לאוהםמודיעין,מסמכייש
שהקורא,באופןאותםלערוךחשובאשר
מתוךמהבבירוריידעההחלטות,מקבל

ומאומת,אמיןמידעעלמבוססהכתוב
איןהשערה.עלומההערכהבסיסעלמה

שהואמצייניםעודכלבניחושפסול
ניחוש.

לשפרניתןמהדיאגנוזות.באןעד
:השיטהבתחום
טבעאתלשנותשיטהלהציעבאאיני
יכולתיאורטילימודזה,עםיחדהאדם.
ליתר-מודעותהמעריךבהבאתלהועיל

עםלכבישמשולהדרכובדרך.למבשולים
תלולים.ומורדותחדותפניותמהמורות,

מזמיןאזהרה,תמרוריללאכזה,כביש

לאנשילדעתי,חסר,כןעלתאונה.

אקדמיתברמהקורסהמודיעיניהמחקר

לקציניםלפחותלימודשנתחצישל
ניסיוןבעלירב-סרן,סרן,בדרגתואזרחים
ובוקורסמעריכים.היותםלקראתמחקרי
(made))18]10לידהתפורהתכנית

:הבאיםבנושאים

ואפי-לוגיקהבפילוסופיה,סוגיותא)

;השיטתיתהחשיבהלשיפורסטמולוגיה
שימושית,בפסיכולוגיהסוגיותב)

חשיבה.כשליאי-ודאות,בתנאיהחלטות

שלהערכהכשלישלהיסטוריהג)
ביון.ומעריכימצביאיםמדינאים,

משטרים,המדינה,במדעסוגיותד)
ועוד.החלטותקבלתתהליכי

לשפרבכוחהישכזולימודיםתבנית
וגםהאנליטית-שיטתיתהחשיבהאת

בבחינתאזהרה,תמרוריאותםלהעניק
מכשול".תתןלאעיוורבפני"

המחקרגופילרשותשיעמודחשוב
ומנות-מסוכמותהערכהטעויותמאגר

חכמיםלימודיים.לקחיםבמתכונתחות

ולומדיםעצמםשגיאותעלחוזריםלא
אתיותרטובשנביןככלהזולת.משגיאות

אתלהנחילדרךונמצאהעבר,טעויות
ואםפחות.נטעההחדש,לדורהלקח
גםואולי,;חדשותטעויותאלויהיונטעה,
יצטמק...הטעויותמלאי
כיניתיאשראתלפתחממליץאני

handlling),(informationמידעק~דת
לפתחהגלם,שליותרטובלמיצוילהגיע

ועישות,אמינותבחינתשלטבניקות

ללמודהונאה,מפנייותרטובלהתחסן

מידע.יותרטובולהביןלקרוא

מהמסגרתהנובעותמגבלות

הארגונית

בתנאיםהמודיעיןהערכתנעשתהאילו

כמולהעניק,יכולשמימסדתלות,אישל
ובאווירתלמשלהעליוןהמשפטבית

אשרהמחשבה,חירותהביקורת,תרבות
ושיעוריתכןהאקדמיה,אתמאפיינים

שתנ-מפני-קטןהיהבהערכההטעות

סיכוימעניקיםכאלהסביבתייםאים
ההשק-מרב:מחשבתילפלורליזםמיטבי

ההדדיתוהבקרהלמעלהצפותפות
יותר.יעילהלהיותיכולה

המודיעיןהערכתבר-השגה.אינוזה
היררכיותבמסגרותלהיעשותתמשיך

ואיןהוא,פרדוקסאזרחיות.אוצבאיות,

אתהמחייבעיסוקשדווקאממנו,מנוס
והבעתה,המחשבהחירותהפתיחות,מרב

לנון-המתחנןעיסוקלביקורת,סובלנות

במסגרתלהיעשותחייבקונפורמיות,
בתכונותובהגדרה,במהותהמתאפיינת,

לובשיםשכולםבמקוםהפוכות.כמעט
עםחייבתהמחשבהאוניפורם)(מדים
נון-קונפור-הקונפורם.לעברליטותהזמן

בעשורבצה"למעודדשהיה-מיזם
כמעטחייב-בשניונסבלהראשון,

ונךמזהמנוסאיןהרביעי.בעשורלדעוך
לאבנעוריםשטובמהרבא.בתבלהוא

לאארגוניםוגםהעמידהלגילמתאים
הרעננותאתולשמרלהקפיאמצליחים
הנעורים.גילשלוהחיוניות

להניחחייבתוקשיחהברורההיררכיה
לדרגהבתואםהםוהשכלהניסיון,שהידע,

אינטו-להיתפסחייבתביקורתולמעמד.

אשיותאתונוגדתכפוגעתאיטיווית

ביטויצורותלארגוןלואיןגםהארגון.
עודמהלהבעתה.לגיטימיותמוסדיות

מדים,לובשיבעיקרבדורנו,ישראלובני
עדלהשמצהביקורתביןמבחיניםאינם

לרא-שגורמונחמשמשתהאחרונהכי

שמעתיאמ"ןראשישנימפישונה.
פתוחה".יותרהרבהעתהשהמערכת"

מאמין,אנישניהם,עםהכרותימתוך

כיובתמים,באמתלזההתכוונושהם
פתיחותלעצמםלהרשותיבוליםשניהם
המערכת"לומרשירבוככלאךזה.ממין

יצרעללגבורהמליםבכוחאיןפתוחה"
הצרפתיכברשאמרכפיההישרדות,
נמצאקמ"ןכלשלבתרמילו"מקורסיקה,

שמעריךמצבלכםתארוראמ"ן".שרביט

מעריךמפקדו,הערכתעלחלקזוטר
ומפקדומוטעיתנמצאהוביקורתובכיר,
להיותהזוטרעומדהבאהבפעםצדק.

לדעתי,ויסתכן.יעזתמידהאםאךצודק,
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משמ-איןפתוחה",המערבת"לאמירה

במכניזמיםהואהפיתרוןמעשית.עות
ההערכה,אתלעשותניתןלאאםלגיטימיים.

באקדמיה,ולאהעליוןהמשפטבביתלא
מהנור-חלקלפחותליישםלהתאמץיש

מכניזם,ישובכן,אלה.מוסדותשלמות
פיתרוןזההבקרה.-מאדמחשיבוואני

קבוצתעםימנההבקרכלל,בדרךחלקי.
בעלאל"מטובים.היותרהמעריכים
מכך...גבוהותושאיפותתא"לפוטנציאל

איןושאיפות,פוטנציאללואיןאםכי

זובסיטואציההסחורה.אתמספקהוא
מצפיםאנוביקורתיתתעוזהטוןלכמה

אתולצבוטלעקוץיכולהואכמהממנו.
עמיתיואתאועליו,הממוניםהדרגים

סובלניבאמתשראמ"ןיתבןהמעריכים.
אפילוהבקר,לביקויתאין-סופיתבמידה

הערובהמהאךהוא,הערבותיועל

הואיכולשאמנםיעריךאכןשהבקר

מרבית.נון-קונפורמיותלעצמולהרשות

אוראמ"ן,אמנם,לעצמו,לומרהואעלול
אניאםמהאךוסובלניים,נאוריםעוזרו,

לשאולחייבהואאותם.בהערכתיטועה

מעריךהואאםזה,ממיןשאלהעצמואת

טובהשהיאהשיטה,לשיפורבן,עלטוב.
באזר-הבקרהאתלאיישרצויבסיסית,

ביותר",מוסמךמעריך"תעודתבעליחים

55-40בגילאיםובשליםבוגריםאנשים

גדולבהערכהאישיטעויותמאגרבעלי

-ניסיון)קוראאנילזה(האפשרככל

ראשילהיותרוציםאינםאשראנשים

הפוטנ-להםישאךאמ"ן,ראשיאומחקר

המלא-אתיודעיםהםלכך.השכליציאל

סבירשכרלהםניתןאותה.ואוהביםכה

והגנהטרום-סניליות,גבולעדוחוזה
אזישרירותיים.פיטוריםמפניקיסרית""

ויפתחושופטיםשלאי-תלותלהםתהיה

לאאםהאקדמיה.שלביקורתנורמות
מהראותהילמדומשם,אותההביאו

והריהרשות.אימתמהםשתסורברגע

שלבואקוםפועליםשהםמראש,מניחים
לקידום.אמביציות

ביןמתנהלהמודיעיניהמשא-ומתן
קציןאומפקדלביןקמ"ן)(מודיעיןמעריך
באמפקדים.מחומרקורץהואגם(אג"ם

המעריךאלה,שניאליו).וחוזרזהמאוגדן

התנה-נורמותכללבדרךמייצגיםוהמפקד

הפסיכו-המציאותמתוקף-שונותגות

ולעתיםפועליםהםשבהאינטלקטואלית

המפקד/קציןהשונה.אישיותםמתוקף
ואכן(חייבכוחותינועלהמופקדהאג"ם

בעוב-מרביתבקיאותלגלותכזה)הוא

ועקביות.החלטיותתכליתיות,רות,
נמוכהבקיאותמייצגהמודיעיןאיש
אתרקיודעשהואמפנילעובדותביחס
חוסרומפגיןיותר),הקטןלרוב(חלקן

המודי-מציאותוהיסוס.ספקנותודאות,

להרבותאמיתימודיעיןאישמחייבתעין
בטוח",לאאני"יודע",לאאני"במשפטים

בעיהכאןוצצהאחרת".חושבאניהיום"

בהיסטוריה,כידועשהם,דימויים,של
-הדמויותשתימעובדות.יותרקובעים

התנה-דפוסימייצגים-והלקוחהמעריך

הנורמה,לפימהותית.מזה,זהשוניםגות
מגמגםאינואוגדונר),מח"ט,(תא"לאל"מ,
והשאלהלמעריך.בניגודמהסס,ואינו
באווירתישסובלנותשלחמצןכמההיא

כלומר,השולחן.צדישניביןהמשא-ומתן
אג"ם)מפקד,קצין(הלקוחבקיכמהעד

עלמודיעיןשלהקשהבפרובלמטיקה
למגמגם-סובלנותשלחסדלהעניקמנת

הסס-דמותבהציגוכן,אםואפילומהסס.

הקמ"ןקשלהישרדותוסיכויימהנית,

חייבההמודיעיןמציאותכאשרפעם,ולא

יודע"/"לאלא":לומרהמודיעיןאישאת
נטהאחרת",חושבאניבטוח"ן"היום

מניעיםמתוךהמצוי,המעריךלעתים

עובדות,לקפלשבתת-מודע,אושבמודע,
לעתים,כי,ולהתיישר.פינותלעגל

יודע"לא"באמירתירבהשאםיחשוש,

שכןאחר,ליושלחהביתה,לך"לויאמרו
מעולם.דבריםהיווכבריודע".

שהלקוחות,הרבה,החשיבותמכאן
שיגלומודיעין.ויבינויידעוהקברניטים,

-ויעודדוההססנית,לספקנותסובלנות

זכוכיתישימו-אדרבאהם.לטובתם

יודעיםשתמידהמעריכים,עלמגדלת
כותביםשוטפת,יוריםבטוחים,ותמיד

וקולמוסםקולחתשפתםבסופרלטיווים,
המצי-כיכצעקתה",לא"שמא-רהוט

צריכה)ולא(יכולהאינההמודיעיניתאות

מקצועהיאהערכהכאלה.אריותלגדל
וכי(ושקוליםלזהיריםכלומרלפחדנים,

לפחר-זהירותביןתמידמבחיניםנולם

מהדרגהאזרחילבאומץולבעלינות?),
המסגליםמודיעין,מעריכיהעליונה.

שלהתנהגותודרךמחשבהאורחלעצמם
לאקמיקזה,טייסישלאוימי,קומנדו
דבריםהיווכבר;למודיעיןברכהיביאו

.מעולם
הןמדועמודיעיןהערכות"במאמרי

לענייןרבהחשיבותייחסתיקורסות"
האינטלקטוא-ההגינות-קריההגינות,

בסוגיההתעניינתיהאחרונהבשנהלית.

במבחניאיןלמדי.סבוכההיאואכןזו,
לעומתיושרלגלותדרךבלהאישיות
כולוהענייןוכלעובדות;לקפלהנטייה

אואמתאמירתכנראה,במחלוקת.נתון
אלאמשפטית-מוסרית,בעיהאינהשקר

ביקורתרמתבעליאנשיםאסתטית.
אימתכללעצמםיבוזוגבוההעצמית
להסתבלהממעיטיםואלהלשקר.שיזדקקו

הואהשקראיכשהו.יסתדרובמראה,
נזק-אינםוהחזקיםהחלשים,שלהנשק

לעצמםלהרשותיבוליםהםכילו,קים
ומיחזקומיהאמת.שלהמותרותאת

יודע.איני-חלש

המודיעיןהערכתתכליתיוה

התקופתית

שחולפותככלכפירה.בדבראסיים
בתכלי-ויותריותרספקמטילאניהשנים,

התקופתית.המודיעיןהערכתשלתיות

ללאשידורכמולהיותעלולשלההאפקט
בעצם,מענה.חציהיותרלכלאו,מענה,

עוב-"בפרקאויב""סעיףהיאבמהותה,

הנוכ-בצורתהמצב.בהערכתאשרדות"

מעובדותמטמיעיםכמהיודעאיניחית
מסיקיםהמשמעויותניתוחידיועלאלה,

מאדטובההיאנכונות.ומסקנותמסקנות
מתוכה,לצטטשאפשראפולוגטילכיסוי
אמ"ן,ראשזוכראנילכם".אמרנו"בנוסח

ספרותשלבמבחרהתגונןבצדק,אשר,
ותכניתהסאגרטילעלספהבמו(אמ"ן

הערכתהועיל.ללאהמצרית),הצליחה
ואיןעצמהבמנימהותאינהאויבמודיעין

משפי-היאבהבמידהאלאמשמעות,לה

התפיסותבתחוםכוחותינושיקוליעלעה

ותועל-ערכהבכךוהתכניות.קונצפציות)(

תה.
תוצאותיהםאשרהחשיבה,תהליכי

שייעשוצריךתקופתית,מצבהערכת
שלוסינתטיאינטגרטיוויחשיבהבהליך
אג"תומזהאמ"ןמזהכוחותינו.ושלאויב

טובלמיצוילהביאיכולכזההליךואג"ם.
שהואהמקריםבכלהמודיעיןשליותר
הואוהחלטות.תכניותעללהשפיעצריך

עמומותמודיעיןסוגיותלבחוןמסייע
איום.שלברוריםלאמתאריםבעלות
ייעלם,שהתפלסיבויישכזהבהליך

וכו'לתפלאולחשוביהיהחשובהספק
ביןותשובות,שאלותשלבדו-שיח131'.

להת-עלולהאויב,מייצגילביןכוחותינו

תשו-לאמ"ןאיןמהשאלותשלחלקברר,

מהתשובותלחלקלהמציאן;וישבות,
אותן.לשאולויששאלות,איןאמ"ןשל

מהצי"חחשובחלקגםיתגבשזהממעמד

שמכונהמההריכיהאיסופי
צי"חבמהותוהואאמ"ן"ראשצי"ח"

ינמיךשזהחושב,איניהמפקד/קברניט.

עמלוייעשהבךאדרבא,אמ"ן,שלקומתו
יותר.ותכליתימועיל

198425ושמבר296,מערכות


