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 בסביבה ביום ופועלים חייםאנו

 בפני המציבה ודינמיתמורכבת
 אחב~ם המשנעין בגרועהמפקזים
 ופיקודיים ניהולייםמקצועיים,
 היטב עימם להתמודד כדנדותם.
 ההחע,על פיתוח על להתפסםיש

 סחה תאן לאור לחשנות SUIלמידה
 בע4 במפקדים צורך יש אלהלכל

 מפותחות והנהנה ניהוליכולות
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 1- )סרקש( זאביאהרון
 אמ"ןראש

 המנהיגות הבנת חיים, אנו שבה המורכבתתקופה
 המתרחשים בשינויים דיון מחייבת המודיעיניכקשר
 ובארגון. באדםטיבנו
 נושאים: בכמה לכן אתרכז הזהחאמר

 והאזור. התקופהמאפייני
 והשלכותיהם משמעויותיהם המודיעיני, הארגוןמאפייני

 המנהיג.על
 והמודיעין.המנתיבות
 מערכתית. ומנהיגות מערכתיתחשיבה

 אמ"ן. של המכונן והרעיוןהמנתינות
 והמנהיגות המערכתית החשיבה של יישומייםמרכיבים

המערכתית.
 למפקד. דגשים - במנהיגות ומאפייניםקווים

 והאזור התקומה מאפייני.
 היא במזרח-התוכן ארצות-הברות של המעורבותצרת
 נועדו ובעיראק באפגניסטן הפעולות באזור. D"l]'Wזלל
 לשינוי המזרח-התיכון את לגרור שתכליתו תהליךוניע
 משטרים להקים במטרה זאת מבפנים. ולהשתנותרוק

 תושביהם. רווחת למען הפועלים ודמוקרטייםנקציונליים
 נראים שכבר השינויים כי לנמר ניתן 2005 שלמתחה

 התקדמות: אין עדיין תחומים שבכמה אף דרמטיים, הםנין
 הם אף נדרשים הבין-לאומיים והמוסדותאירופה
 הטרור. נגד באזור יותר רבה פעילות ולגלותלהשתנות

 בגרמניה, בבריטניה, ברוסיה, קיימים לכןסימנים
 ובאו"ם.בצרפת
 שמציבה האתגר מן להתעלם יכולות אינן ערבמדינות
 וקריאתה באזור נוכחותה בשל ארצות-הבריתבפניהן
 ולדמוקרטיה. לבחירותהגלויה
 המענה כי ויותר יותר מתברר הזמן שעוברככל

 וחשיבותו בעולם, המאבקים את מובילהא-סימטרי
 אסטרטגיים. יעדים להשגתעולה

 קשורים לעין הנראה בטווח ישראל מדינת שלהאתגרים
 איום של התממשותו גבולות. חוצי לאיומיםיותר
 קיומי. אתגר ישראל מדינת בפני יעמידהגרעין
 את גם בחשבון להביא יש הצבאיים האיומיםבמכלול
 "קטיושה"( 1"קסאם", ברקטות החל - מנגדהנשק
 האיומים 3"(. 1"שיהאב הבליסטיים בטיליםוכלה
 ולהתמודדות. לעיסוק מרכזי אתגר הםהאלה

 הישראלי-ערבי והעימות הישראלי-פלסטיניהעימות
 כולל הטרור, בהמשך בעתיד הנראה ככליתאפיינו
 הנוגעים בתחומים בם עיסוק ויחייבו מתאבדים,טרור

 כלכליים, ביטחוניים, מדיניים, אחרים:למאבקים
 וחברתיים.משפטיים
 ישראל נגד והטרור בעיראק ארצות-הברית נגדהטרור
 עתיד את לקבוע שיכול מרכזי גורם הם הכלתוויכולת
 רבה חשיבות קיימת כי ועכור יש הזה בהקשרהאזור.
 מיוחדת. היערכות מחייב והדבר התודעה, עללמאבק



 רבולוציוניים. ולא אבולוציוניים יהיו באזורהשינויים*
 המשתנה במציאות והאזור התקופה מאפיינילניתוח

 רבים: בתחומים משמעויות ישוהדינמית
 ויותר יותר להיות הופך הצבאי-ביטחוניהעולםא.

 בתהליך מתמיד. בשינוי נתונים אנחנו -מורכב
 העימותים של הקלסי מהדנם התרחקות ניכרתהזה

 הסימטרית. המלחמה -הצבאיים
 מחייבים זמן לאורך אי-ודאות בתנאי ופעולהחייםב.

 נשימה.אורך
 צורך ויותר יותר יש והדינמי המשתנהבעולםנ.

 יותר, רכים בתחומים בהבנה הידע,בהעמקת
 להתייחס וביכולת התחומים בין אינטגרציהבקיום
 אינטרדיסציפלינריים. ודעתבריםלסוגיות

 בטרור הלחימה כישלונות: עם להתמזל היכולתחיזוק*
 100%. של הצלחה בה להשיג קשה כיהוכיחה

 - להשתפר חייבת עמימות עם להתמודדהיכולת*
 ובהיקף. בגודל במיקום, פחות: מוגדרים והאויבהיריב
 שלנו העוצמות ואת חוסננו את לחזק חשובלבסוף

 המשתנה. ובמציאות הקשים בתנאיםלהתמודד

 חשמעויותיהם החודיעיני, הארגון מאסייני2.
 המנהיג עלוהשלכותיהם

 טובה להנדרה מוביל האזור ושל התקופה שלהניתוח
 מאפייניו: ושל המודיעיני הארגון שליותר
 אנשים. של מאוד גבוההאיכותא.
 ועתיר מודיעינית חזק מומחים ארגון -מקצועיותב.

טכנולוגיה.
 ומבצעים. טכנולוגיה מודיעין, בין הדוקהאינטראקציהב.
 מבנה ובעל שטוח גמיש, להיות צריך עצמוהארנוןד.

 )מקצועי(. ומטריציוני וצבאי( היררכי ומשולב,מבוזר
 המודיעין את מחייב לגיטימציה ללא לפעולהקושיה.

 וממודרת חשאית התנהלות של יכולות לעצמולבנות
 הרביעי בממד פעולה וחוץ( פנים - בחשיפה)קושי

 חשאית.ובמערכה
 מתן תוך יום-יומי במבחן עמידה מחייבתהשגרה1.

 ולכישלונות. להצלחות מיידימשוב
 מוחות, במלחמת מתאפיינת המודיעיניתהפעילותז.

 ארוכים הם התהליכים מן חלק מדויק. מדעואינה
 מדידים.ואינם

 העומדות הסכנות על להצביע יכולת לבנות הצורךגדלח.
 כדי התרחשותן, לפני ישראל ומדינת צה"לבסני

 למציאות. נכון להיערך החלטות למקבלילאפשר
 ואינטברטיביים מתוכללים להיות חייבים המודיעיןתוצריט.

 בשיטות נבדים מערכים על-ידי נבנים חלקיהםכאשר
 הרלוונטיות. במבחן תמיד ועומדים - ומגוונותייחודיות

 מציאות עם להתמודד ייאלץ המודיעין כאן גםלבסוף,י.

 הטקטית, ברמה גורל הרות השלכות לתוצאותיהאשר
 והמערכתית-לאומית. האסטרטגיתהאופרטיבית,

 כמה יש המודיעיני הארגון למאפייני3.
 המנהינ: על והשלכותמשמעויות

 או אחד שאדם מכדי מדי מורכבת כיוםהמציאותא.
 להבינה. יוכל - שיהיה ככל מוכשר - אחדמפקד

 והודמנויות- איומים בהם - בעולם שמתרחשיםהשינוייםב.
 טכנוהניים, רבים: במישורים חלם השינויים תמידיים.הם

 חברתיים, פוליטיים, מדיניים, גלובליים,כלכליים,
 וצבאיים.דתיים

 הצלחה להבטיח יכולים ובקרה תכנון ניסיוןהיררכיה,ג.
 לכישלון. לנרום מידהובאותה

 יהבל להצלחה ותנאי מוביל הוא האינטלקטואליההוןד.
 המידע"ן. "גלה-3

 לביצוע הנדרשים רבים ומקורות אמצעיםנורמים,ה.
 המפקד. לשליטת מחוץ הם המשימה שלמוצלח
 D']lW גופים על או מחלקות על יחידות, עלבעלות

 היעדים. ולהשגת המשימה להצלחת הכרחיתאינה
 לפעולה קווים להבליט יש הזאת המורכבתבמציאות1.

 המפקדים: על-ידיולהובלה

 ופחות מומחים המשלב כזה להיות חייב הפיקוד*
ליניארי.

 למפקדים, ישירה נגישות ולקיים לפתח חשוב*
 יכולת ולפתח ומבוזר שטוח בארגון פעולהלהבטיח
 סמכויות.להאציל

 לביקורת. יותר חשופים יהיוהמפקדים*

 הפתיחות את המפקדים בקרב לחזקחשוב*
 הנשימה. אורך ואת הלמידה כושר את ההקשבה,ואת

 התכנון שיכולות כך המפקדים את להכשיריש*
 הקדמה עם להתמודד שיוכלו וכך יתחזקושלהם

 את בהתמדה בארגון לעודד חשובהטכנולוגית.
 למשקלם מודעים ולהיות היצירתיות ואתהחדשנות
 המוטיווציה ולחיזוק לכפיפים השראה במתןהמרכזי
שלהם.

 מערבתית ומנהיגות מערכתית משיבה4.
 וחשיבה ידע פיתוח מחייבת המהורהההשתנות
 מערכתית. מנהיגות של לבנייתה תנאי שהיאמערכתית
 ראיית תוך להנהיג מאפשר המערכתיתהחשיבה
 הבנת מאפשר כזה חשיבה אופן הכוללת.התמונה
 הזמן, גבולות חציית תוך הרחב בהקשרןתופעות
 הארגונית. וההשתייכותהמקום

 כוללת ראייה להקניית חותרת המערכתיתהמנהיגות
 התפיסה ארבונית. מערכת בתוך הפועליםלמפקדים

 המערכת, מרכיבי של הבנה מאפשרתהמערכתית

ש

 המשתנהבעולם
 ויותר יותר ישוהדינמי
 הידע, בהעמקתצורך

 רבים בתחומיםבהבנה
 אינטגרציה al'p1יותר,
 וביכולת התחומיםבין

 nl~)lDhלהתייחם
ולאתגרים
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 2003 ועיראק( בפאלוניה O"OI מק תושבים עם משוחחים ים אמריקני צבאית משטרהכוחות

 הלב": "בינתיישום
 שימוש בה niwih:המער
 להישגים ארגונו שמעיוביל

 מסוגלות תחושת ויצירת גבולותיה של מטרותיה,של
 המערכת גבולות בתוך וליזום לפעול מפקדיםשל

 לאתגר. המפקדיםובניית

 אמ"ן של המכונן והרעיון וונובהיגווו5.
 כאות המערכתית והמנהיגות המערכתיתהחשיבה

 של המכונן ב"רעיון בעיסוק כיום מיטבי ביטוילידי
 מהפכה מחולל אמ"ן של המכונן הרעיוןאמ"ן".
 בתחום ההובלה המודיעין. מערך של העולםבתפיסת

 הרמות. בכל המפקדים על-ידי נעשיתהזה
 מתנהלת שבמסגרתו התחדשות של מקיף תהליךזהו

 הכנת שתכליתה משימה מוכוונת מחדשחשיבה
 משתפרים מכך וכתוצאה האויב של המערכת שלההיגיון
 כדי זאת והביצוע, התכנון האיסוף, המחקר,עבודת
 יעדיו את לממש במגמה אמ"ן של היכולת אתלמצות

 היכולת של מתמיד לשיפור מובילים אלה כלומטרותיו.
 ועל הסכנות על ההחלטות מקבלי בפנילהצביע

 ביטחון קיום למען לפעול שיוכלו כדיההזדמנויות
 תושביה. על והגנהבמדינה

 בסיסי תנאי היא באמ"ן המפקדים שלהמנהירת
 התוצאה. במבחן מוצלחת ולעמידה התהליךלהובלת
 מחייב: האסטרטגיהמימוש

 את ותנדיר שתאפיין חדשה מודיעינית המשגהאימוץא.
 שבהן השונות בזירות הנדרשת המודיעיניתהתפוקה
 ישראל. של המודיעיניים המאמציםמתנהלים

 לעיצוב מודיעינית" "מערכה של התפיסהפיתוחב.
 הזירות מול ישראל של המודיעינית העשייהמכלול

 איומים ומול והפלסטינית, הצפונית כנוןהאזוריות,
 וטילי קונוונציונלי לא נשק טרור, - גבולותחוצי

קרקע-קרקע.
 משלימות מבמות ועל מובילות מגמות עלהצבעהנ.

 וכביטוי המודיעינית המערכה לתפיסת משליםכממד
 המודיעיני. הכוח בניין על אינטגרטיבית הסתכלותשל

 ושל האיסופיים המערכים של האסטרטגיהעיצובד.
 למערכי המודיעיניות המערכות שביןהממשקים
 התוצר של התשומות הגדרת וחוך והמחקרהאיסוף
 ותפוקותיו. השלםהמודיעיני

כשכום
 השינויים על ופועלים, חיים אנו שבה המורכבתהתקופה

 ניהולית מקצועית, מבחינות אתכר היא שבה,ואי-הוודאויות
 עם בהצלחה להתמודד כדי מפקד. לכלומנהיבותית
 על הידע, של תמידי פיתוח על להתבסס ישהאתגרים
 רעיונות ליצירת כמסד חדשנות ועל מטקת בלתילמידה
 בסביבה למימושו. ואסטרטגיה חזון גיבוש ועלחדשים
 את מיטבית בצורה למצות המפקדים על הזאתהדינמית

 וכמנהיגים. כמנהליםתכונותיהם
 האלה הכיוונים ליישום מרכזי כלי כי לומר אוכלמניסיוני

 ארגונו את יוביל בו להשתמש המעז הלב"; "בינתהוא
 במשימות. ולעמידהלהישגים


