
ם
 במה ורמד

 עידןתם
אגרנט

 של ההתעדכנות תהליכי על ריחיים לאבן הפכו הכיפורים יוםלקחי
 קבעונות. של מתחייבת פריצה בולמים הם מהמקרים ובחלקאמ"ן,
 הניפורים, יום טראומת את מאחוריו להניח אמ"ן על להתקדםכדי

 הרלוונטיים הלקחים את לשלב לעשייתו, כמגדלור להציבהלהפסיק
 נך בה העיסוק את ולתחם המעודנן המודיעיני השיח בתוךממנה
 שלו במורשת - מרכזי אם גם - אחד. מרכיבשתהיה

 שיסא"ל
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 שינוי האחרונות בשנים עוברצה"ל
 ההפעלה ובתפיסת הכוח במבנהעמוק
 דינמית שהמציאות ההבנהשלו.

 המעבר מתמדת; בהשתנותונמצאת
 )מלחמה עימותים סוגי שלמתפיסה
 וכו'( מוגבל עימות גבוהה,בעצימות
 רצף ושל עימותים קשת שללתפיסה
 טרור נגד ללחימה ההסתגלותמערכות;
 בנוכחות אוכלוסייה, רווייתבסביבה
 לגיטימציה מגבלות תחתתקשורת,
 לשורה מובילים אלה כל -וחוקיות
 הפעולה. בדרכי עדכונים שלארוכה

 בתוך מפתח שחקן הואהמודיעין
 והשינוי ההתפתחות מתהליכיברבים
 אין הלחימה. ובאמצעי הלחימהבתורות
 ללא מדויקת ואש כירורגיתפגיעה
 במיוחד - בטרור לחימה איןמודיעין;
 אין מודיעין; ללא - עירוניתבסביבה
 יכולת אין מודיעין; ללא במידעעליונות
 משולבת מדינית-צבאית מערכהלנהל

 מודיעיןללא
 וגםאסטרטגי;

 ל- יכולתאין
 המ- אתמקד
 ם י צ מא

 )תק-ה"רכים"
 תודעה,שורת,
 הומני-מאמץ
 קישור(טרי,
 מודיעין.ללא
 מתמיד,יותר

 מדו-מודיעין
 רלוונטייק,

 בתפיסת חיוני למצרך הופךובזמן
 המתעדכנת.ההפעלה
 ועסק השינוי את מפניםאמ"ן
 תפיסת בעדכון האחרונותבשנים
 ייעודיים, וגופים צוותים שלו.ההפעלה
 לגיבוש הוקדשו וסדנאות רביםדיונים

 בעקבות המידע מקורות שלהמהיר
 המידע בטכנולוגיותהמהפכות
ובתכנים.

 כאבן הכיסורים יוםטראומת
 השינוי תהליך עלריחיים

 נראה מהצד התהליך עלבהסתכלות
 אמ"ן מתקשה מהתחומיםשבחלק

 לכך, יש העבר. מכבלילהשתחרר
 שבהן שלמרכזית סיבות, כמהלדעתי,

 להשתחרר אמ"ן של הקושי-
 - ותוצאותיה הכיפורים יוםמטראומת
 הזה. המאמרמוקדש

 - קיימת הכיפורים יוםטראומת
 אנשי של ובלבבות במוחות -ובצדק
 סיבות: שלוש בשלאמ"ן

 והמערכתי האישי הכישלוןתחושת1.
 ראשי עימם שנושאיםהעמוק
 מאז ובוגריה המודיעיניתהמערכת

 בזמן. ההתרעה אי-מתן בשל1973
 ועדת שפירסמה הדו"חתוצאות2.

 את למעשה ושהעמידאגרנט
 המחדל במרכז אמ"ן שלכישלונו
 למלחמה. שקדםהלאומי

 שהתפתחה הארגוניתהתרבות3.
 האלה, הסיבות משתיכתוצאה
 לשכוח לא אמ"ן אנשי עלשציוותה
 לסלוח. לא גם מסוימיםובמקרים

 ההשתנות תהליכי זאת,עם
 צה"ל של ישראל, מדינת שלבסביבתם

 המלחמה לקחי את הפכו אמ"ןושל
 תהליכי על ריחיים לאבן רביםבמובנים

 הם מהמקרים ובחלקההתעדכנות,

 ואש כירורבית פגיעהאין
 אין מודיעין; ללאמדויקת
 במיוחד - בטרורלחימה
 ללא - עירוניתבסביבה
 במידע עליונות איןמודיעין;

 לנהל ינולת אין מודיעין;ללא
 מדינית-צבאיתמערכה
 מודיעין ללאמשולבת

אסטרטגי

 בחטיבה ענףראש
 אסטרטגילתכנון
 התכנוןבאגף

 ביטוי לידי שיביא מעודכן, מכונןרעיון
 של ובמאפייניו במקומו ההשתנותאת

המודיעין.
 שנצבר הרב הניסיון הוא לכךהרקע
 בהתמודדות האחרונות השניםבמהלך
 ובמרכזם המעודכנים, האתגריםעם

 הפלסטיני הטרור עם הממושךהעימות
 הפצת נגד המערכה העולמי,והטרור
 ההתמודדות קונוונציונלי, הבלתיהנשק
 הצפוניות בזירות הזיקות מורכבותעם

 הבין- המערכה של השפעותיהוניתוח
 גורם התיכון. המזרח פני לשינוילאומית
 ההשתנות תהליך הוא נוסףמשפיע



 קיבעונות. של מתחייבת פריצהבולמים
 מאחוריו להניח אמ"ן על להתקדםכדי
 להפסיק הכיפורים, יום טראומתאת

 ולתחם לעשייתו כמגדלורלהציבה
 - מרכזי אם גם - לעיסוקאותה

 לפרשיות שקרה כפי שלו,במורשת
 )"הפרשה", בעברו אחרותמשמעותיות

 הימים ששת מלחמת רותם,כוננות
ועוד(.

ulTnהעיסוק המשך 
 הכיסורים יוםבמלחמת
 באמ"ן? השינוי אתמעכב
 מקבע שהוא מכיוון ובראשונהבראש
 אינו שכבר לעולם האמ"ני השיחאת

 יום מלחמת של הסיפוררלוונטי.
 ההתרעה בעולם עמוק נטועהכיפורים
 דיכוטומית במציאות כוללת,למלחמה

 לחירום שגרה בין לשלום, מלחמהבין
 להתעסקות מודיעיני ידע תשתיתובין

 באירועים.שוטפת
 קשת של הנוכחיתבמציאות

 מדינה עם צבאי עימות שבה -עימותים
 אינה היא שאף האפשרויות, אחתהוא

 נמצאים אנו שבה עצמה; בפניעומדת
 מדיניות-צבאיות מערכות שלברצף

 ושבה צורה; ופושטות צורההלובשות
 לחימה עיתות בין ההבדלמיטשטש
 הסדרה תהליכי ושל רגיעה שללעיתות
 חלק - הסדרות"( של )"קשתמדיניים

 הארגוניים מהלקחים מבוטללא
 אינם הכישלון אותו שלוהתרבותיים

 המודיעינית. ובעשייההביטחון
 פנים שיח הוא כיפורי" היום"השיח
 מלבנת ובמסגרתו בעיקרו,מודיעיני
 - במרכזה ואמ"ן - המודיעיןקהילת
 במהותו מודיעיני שהואכישלון
 האסטרטגית ההתנהלות עלושהשפיע
 בתפיסת וברור. מיידי באופןהישראלית
 דגלה על החורטת - המתהווהההפעלה

 כלי רק הוא המודיעין - השילוביותאת
 כלים של רחב מכלול מתוךאחד

 לא הרמות. בכל אתגר עםלהתמודדות
 "בועה" המודיעיני בשיח לראותנכון

 היומיומית. לעשייהרלוונטיים
 לחשוב רק צריך הזה הטיעוןלהמחשת

 המושג שעבר העמוק השינויעל
 בתפיסת האחרונים בעשורים"התרעה"

 כיפורי" היום"השיח
 מודיעיני פנים שיחהוא

 ובמסגרתובעיקרו,
 - המודיעין קהילתמלכנת

 - במרכזהואמ"ן
 מודיעיני שהואכישלון
 על ושהשפיעבמהותו
 האסטרטגיתההתנהלות

 באופןהישראלית
 וברורמיידי

 ובכישלונותיה, בהצלחותיההעוסקת
 שלמה בראייה אירועים לבחוןויש

 העשייה. כלל את בחשבוןהמביאה
 לא עוד כל כן לעשות יוכל לאאמ"ן

 הזה. השיח ממאפייניישתחרר
 לזו הזאת התפיסה את להשוותניתן

 לאירועי הקונגרס של החקירה ועדתשל
 הוועדה דו"ח בספטמבר.11

 של ההיבטים בכלל עוסקהאמריקנית
 רב- בראייה הפיגועים בסיכולהכשל

 בחיבור דן הוא ומשולבת.ארגונית
 גופי ובתוך המודיעין גופי בתוךהלקוי
 עוסק הוא וביניהם. החוקאכיפת
 של בהגדרתה ובעיכוביםבקשיים
 אל-קאעידה נגד נשיאותיתמדיניות

 כזה בניתוח מרכיביה. שלובאי-המימוש
 בראייה לו הראוי לנתח המודיעיןזוכה

 הדו"ח כלפי שגם אף הכוללת,הלאומית
 בנוגע שאלה סימני להעלות ניתןהזה

 קהילת בתחום ולהמלצותלמסקנות
 הארגוניים, באלה ובמיוחדהמודיעין,

 )מנהל ה-ואם תפקיד כינוןכגון
 הלאומי(.המודיעין
 משפטי הוא האגרנטי""השיח
 עבודת את בוחן הואבמאפייניו.
 המגדירות משפטיות בעינייםהמודיעין

 ומשיתות והאסור המותר כלליאת
 לפיהם נוהג שאינו מי עלעונשים
 בדו"ח האישיות המסקנות רוב)כזכור,
 דרך זוהי מודיעין(. קציני נגד היוהוועדה
 שהמודיעין אירועים, לבחינתבעייתית

 בתוכם. מרכזי מרכיבהוא
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 ההתשה מלחמת בעת המצרית הגדה לעבר בר-לב מקו צופה ישראליחייל

 התצסיות את לרכז ההמלצה היא לכך בולטת דוגמה שלהן. מהרלוונטיות שאיבדו מסקנותישנן
 וברמת-הבולן התעלה לאורך הקרביים התצפיתנים תוצרי בין שנוצר מהנתק כלקח מטכ"ליתביחידה

 אמ"ן ראשותלבין

 אגרנט ועדת דו"ח של מסקנותיוגם
 יושמו מהן אחדות מתוקפן.איבדו

 בתפקוד מרכיב כיום והן רבהבהצלחה
 במסגרת המודיעין. קהילת שלהשוטף
 של מקומה על להצביע ניתןהזאת
 של מקומם על באמ"ן, הבקרהמחלקת
 ומהפיקודים מהזרועות המודיעיןגורמי
 המודיעין הערכת בדיוני מפקדיהםושל

 לימוד של תהליכים ועל השונותברמות
 מאירועים לקחים הטמעתושל

 השונות. בהכשרותמודיעיניים
 שעדיין אגרנט בדו"ח חלק עודישנו

 הארגונית בתרבות להטמעתו לפעוליש
 למסקנות היא הכוונה אמ"ן.של

 הדו"ח של מוכר הפחות בחלקהכלולות
 פעולתם את שבחן המודיעין,בענייני
 פיקוד מודיעין ושל אמ"ן-מחקרשל
 הראשונים הימים שלושת במהלךדרום
 המודיעין דו"חות בחינת הלחימה.של
 הקרבות מהלך של בדיעבד הבנהלאור

 בהבנת משמעותיים כשליםהעלתה
 המצב.תמונת

 מסקנות הוסקו האלהמהכשלים
 של והכתיבה ההכשרה למאפייניבנוגע
 במתכונת צורך יש כי נקבע אמ"ן.קציני
 - מודיעין לדו"חות וקבועהברורה

 בתהליך שיטתיות המחייבתמתכונת
 צבאית בשפה כתיבה הדו"ח,הכנת

 וחינוך מעורפלים לאובמינוחים
 הקניית תוך ובהירה הגיוניתלמחשבה
 צבאי ידע לטפל. עיקר בין להפרידיכולת

 הביא הכותבים של לקוימקצועי
 ופרק פו"מ קורס את להכליללהמלצה
 מסלול במסגרת שדה ביחידתשירות
הקמ"ן.

 ויסודיים מהותיים שינוייםלבצע
 שיתנו המודיעין, וחיל אמ"ןבמבנה
 שונות לדעות עידוד ואף נאותביטוי
 המחקר מחלקת עובדי בקרבנוגדות

 לגורמים המופצות אמ"ןבהערכות
שונים".
 רצונות של תוצאה הוא פתוחשיח
 תומכת. ארגונית תרבות ושלהמפקד
 באמ"ן מפקדים על להצביעניתן

 הכיפורים יום מלחמת שמאזבתקופה
 המחקרי הפלורליזם בעקרוןשדבקותם
 היו אחרות לדעות מקום לתתונכונותם

 עלינו האם החוץ. אל השפהמן
 מאוד מעט שנכתבים מכךלהתאכזב
 לראות או באמ"ן אחרת" "דעהמסמכי
 המאפשרת ארגונית לבגרות סימןבכך

 להם ולהקשיב דעות מגווןלהשמיע
 המודיעיןו הערכת דיוניבמסגרת
 שארחיב מכדי רחבה נוספת,סוגיה
 בין ההפרדה היא הזה, במאמרעליה
 מהמודיעין הציפייה לכוונות.יכולות

 על- שיפעלו עליו הנסמכיםומהמפקדים
 לבעייתית הפכה בלבד היריב יכולותפי

 האסטרטגיים. ההשתנות תהליכינוכח
 - יכולות על-פי נפעל שבהם סוגיותיש

 "פצצה דרך בכל ליירט נפעללמשל,

 מהמודיעיןהציפייה
 הנסמכיםומהמפקדים

 יכולות על-פי שימעלועליו
 הסכה בלבדהיריב
 תהליכי נוכחלבעייתית
 האסטרטגייםההשתנות

 ונותר היה אגרנט בדו"ח נוסףחלק
 לאופן בנוגע נוקב דיון ומחייבבעייתי
 מדובר המשתנה. בסביבהמימושו
 מהיררכיה וחופשי פתוח לשיחבציפייה
 ארגונית, הסדרה באמצעותומדרגות
 חילוקי בהעלאת ביטויה אתשמוצאת
 "יש הוועדה: בלשון הכתב. עלהדעות



כן(
 לפיגוע לצאת שמוכנהמתקתקת"

 נפעל אחרות בסוגיות ישראל.בעורף
 במאפייני למשל - כוונותעל-פי
 צבא מול השוטפת הצבאיתהכוננות
סוריה.

 שאיבדו מסקנות גםוישנן
 לכך בולטת דוגמה שלהן.מהרלוונטיות

 התצפיות את לרכז ההמלצההיא
 שנוצר מהנתק כלקח מטכ"ליתביחידה
 לאורך הקרביים התצפיתנים תוצריבין

 ראשות לבין וברמת-הגולןהתעלה
 אמ"ן ראש שהחלטת ברוראמ"ן.

 קשר ליצור המלחמה... מלקח"כתוצאה
 שקורה מה בין תיווך שום ללאישיר

 נבעה וביני..." החזית קו ביןבשטח,
 עדיפות הנותן מוטעה דעתמשיקול
 פני על ובעייתית ישירהלכפיפות
 אפקטיביים. דיווח מסלולי שלהסדרתם
 העיסוק את ההופכת נוספת,סוגיה
 היא לבעייתית, הכיפורים יוםבמלחמת
 בה. והאקדמי הציבורי העיסוקמאפייני
 בכשל העיסוק הפך האחרונותבשנים

 לעיתים - התנגחות לזירתהמודיעיני
 המודיעין קהילת בכירי בין -מכוערת
 היטב מתחברת זו התקופה.באותה
 האמוציונלי התקשורתילעיסוק

 המאבק במלחמה. ממילאוהסנסציוני
 אינו ההיסטוריה של דינה גזר עלהמר
 אמ"ן של ליכולת מפריע ואףתורם

 שהשרישו מהקיבעונות,להשתחרר
 המלחמה.לקחי

 מזוהה במלחמה האקדמיבעיסוק
 בעייתית. התפתחות האחרונותבשנים
 מסוף החל המודיעיני הכשל עלהמחקר
 ה-90 שנות אמצע ועד ה-70שנות

 גורמים יצירתיות. בפרץהתאפיין
 וכאלה המערכת יוצאיאקדמיים
 שורשי על ער דיון ניהלו להשמחוצה
 מתחומים תפיסות של יבוא תוךהכשל
 להזכיר ניתן להסבירו. מנת עלשונים
 הלוגי; השיח המדעי; השיח מהם:כמה
 הפתעה תפיסה; עיוותי הפרשני;השיח
 העשירו אלה כל ועוד. ומצבית,בסיסית
 של המתודולוגית החשיבה אתמאוד

המודיעין.
 גרעין נדד האחרונותבשנים
 יום מכשל המודיעיני השיח שלההפריה
 האחרים: ההשתנות לתהליכיהכיפורים
 ותודעה, "נראטיב" מודרניזם,הפוסט
 המידע עידן האוריינטליזם, עלהשיח
 יום בסוגיית האקדמי השיחועוד.

 מנוהל והוא וקמל, הולךהכיפורים
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 מאוד המרוחקים גורמים על-ידיבחלקו
 על המקרין דבר המודיעינית,מההוויה
 מסקנותיהם. של הרלוונטיותמידת

 הלאה?מה
 המלחמה מקיבעונות להתנתקכדי

 את לנתב אמ"ן על אגרנט ועדתומדו"ח
 לשלושה במלחמה הקשורהשיח
ערוצים:

~
 בתרבות שהושרשו רכיבים חיזוק
 ונגזרותיו הבקרה מוסדהארגונית:

 לימוד מסתברא", "האיפכא עלבדגש
 )11 מהעולם מודיעינייםאירועים

 וכו'( בעיראק המערכהבספטמבר,
 הפלסטיני, בטרור )הלחימהומהארץ

 צריבת על להינתן צריךדבש
 ומחיר המחדלתחושת
 מיהירות הנובעתהטעות

ומנבדלות

 המודיעין שקהילת העולםחובקי
 המודיעין שיח איתם;מתמודדת
 והזרוע הפיקוד המטכ"ל,ברמות
 הבין-מדרגי המערכתי בשיחכרכיב

 הפיקודי הערוץ אותושמוביל
 הפתוח השיח שילובית;בראייה
 פנימיים מידע ממקורותולימוד

 המידע; עידן של כמאפייןוחיצוניים
 מתרבות כחלק לקחיםהפקת
 שילוב מתקדמת; ולמידהתחקור

 שהתפתחו המתודולוגיותהתפיסות
 התיאורטי בשיח המלחמהבעקבות
 תפיסות על המבוססהעדכני
 מאירועים מסקנות ועלחדשות

 רלוונטיים.ומתופעות
 הכשל של "הסיפור"שילוב

 הדגש אמ"ן. במורשתהמודיעיני
 תחושת צריבת על להינתןצריך

 הנובעת הטעות ומחירהמחדל
 צריך הדיון ומנבדלות.מיהירות
 התודעתי- ערוצים: בשנילהיעשות
 את להנחיל שמטרתואמוציונלי,
 הצעירים, לדורות בעיקרהחוויה
 מניתוחי כאחד לכשל הרקעולימוד
 ובהשתלמויות בקורסיםהאירוע
 וקהילתיות.חיליות

 יום של הטראומה הכרת יהפכוכך
 המודיעיני הכשל ולימודהכיפורים
 טבעי לרכיב ומגביל מעכבמגורם
 ולהתפתח. להתקדם אמ"ן שלביכולת
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 ההכשרה וכו'(, בעיראק הנב"קהיבטי
 של הסדורה והצבאיתהמודיעינית

 והנכונות פתוח דיון המודיעין,קציני
 של ההבניה אחרות, לדעותלהקשיב
 בין הפרדה תוך המודיעיניתהכתיבה
 הערכת ובין להערכה המודיעיןתמונת

 להמלצה.המודיעין
 יום ממלחמת לקחיםהכלת

 המודיעיני השיח לתוךהכיפורים
 כמרכיב הפלורליזםהמעודכן:
 רב- תרבות של הרחבהבראייה
 מהאיומים המתחייבתארגונית


