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מלחמת לבנון השנייה

הנרטיב בתקשורת הלך והשתנה. בארבעת הימים הראשונים למלחמה 
ישראל אינה נכנעת לטרור של חיזבאללה. אחר כך הייתה התמקדות 

במנוסת הזרים מלבנון, ובארץ - מלאה המלחמה זמן אוויר ללא גבול.
מלחמת לבנון השנייה הייתה מלחמה של מסכים, תקשורת ותודעה
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איראן צועדת לקראת השגת נשק גרעיני. החוקרים מתלבטים בנוגע 
ללוח הזמנים של מימוש האיום - בין שנתיים לעשר שנים












    
   
    
   




 
     
     



   
    
    
    
    
    


     
   
  


   
   
    
    

    
     
   




    

    



   
   
   

    

    
   

  
   
    
     

     





    

    
   

     
    




     
     
     
    
     
   

     
     






   
     
     
     
   
    




   
   






    
  


    

    


     
     
   
    
    
    


    
   
    


   
    

   

    
    

     




    
    
    


   
     
   
     



   
    

    
   

    



















             






  
 

  
  


  

 
  

  


  

  
 

  
  








קודם  מתאפיינים  מודיעין  ששירותי  תמיד  חשבנו  אם 
כול בחשאיות וב"בריחה" מפרסום ויחצ"נות, ה"מוסד" 

הגרמני (ה-BND) מוכיח שלא עוד
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אבטחת מקורות 
האנרגיה הגרמניים
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ראשות ה'לובי' בידי דמויות 
בולטות בממסד המודיעיני
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תוצאות מלחמת לבנון השנייה לא היו מחויבות המציאות. השינוי בתפיסות 
ההפעלה של צה"ל והמחשבה שתושג הכרעה מן האוויר בלבד, כמו 
גם חוסר רצונו של הרמטכ"ל והדרג המדיני לבצע תמרון, הביאו לידי 

כך שלא הושגה הכרעה ולא הושג ניצחון בסיבוב זה





 

   

  
  

  
   
  
   



מלחמת לבנון השנייה



   
   
 
     


     


     
    
     
    
    

    
   
   
    
    
     
   



     
    

    

    
    

     



     

 


    
     
    
     
    
    
     
      
     
     
    




   
    


  
     
    
    



    
   

    


    
    
     
     
    
    
  
RMA    
Revolution in Military Affairs



 
     
      

  

   
    


    
    
    
   
   
    
   
     
     
     


    

    
    







    
     
     
     
    
    
  
   

   
   
     

      





    
     
    


   
    
     
    
     
     
    

  
    
    
    
    





    

  
   
    


    
    
    




    
    
    










    








   
    

    

    
   
    
    
    
    

  

    
   

   

     
     




    

   
      
   
    
    
    

    
   

   



    
     
  
    
   
   

    
    
 
    

     
 
    
   

     
    
    
    
    

    
    


    



    
     



    

     

     

     


     
    
     
   

   
    
   
   
    

    
    


    
    
     
     
     
    


     
    





ומוזכרת  המודיעין  בעולם  מאוד  מוכרת  קובנטרי  פרשת 
תדיר בספרות המודיעין הבין-לאומית. הילתה לא נפקדה גם 
התחנכו  מאתנו  ורבים  הישראלית  המודיעין  קהילת  משורות 
אכן,  האיסוף.  מקורות  ביטחון  על  לשמירה  כמופת  לאורה 
היא דוגמה ראויה ללימוד ואולי אף לחיקוי בגבולות ההיגיון 

אלמלא העובדה המצערת שהסיפור פשוט אינו נכון






 


   
















   
    
     

 

     
    


     
    
    
     


  
    


    
    
     

     
   
     
   
    
     
   
     
    
  
    

   




    
     

    



     


    

     
  
     
     
    









    



     
   
    
     

    




    
   
    

     
    
    
    
    


    
   
    

    
     



    
      
   

  
     
     

    

    


    

    
     
    
     
















משני מקורות ספרותיים******* ששרדו, המתארים את מלחמתו של חניבעל 
ניכר  הצבאית.  גאונותו  ועל  לחימתו  אופי  על  למדים  אנו  ברומאים, 
שחניבעל טווה רשת יעילה של אנשי מודיעין שהעבירו לו באופן סדיר 
מידע חיוני, החל בהכנותיו לקראת המסע הגדול וכלה במפלתו. גדולתו 
זה  מידע  לנצל  וביכולתו  יריביו  את  הפסיכולוגית  בהבנתו  גם  הייתה 

למניפולציות צבאיות מתוחכמות ביותר
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המתקן המשונה ברישת לחמן
    
    

    

    
      
    
    
    
    


    
  

   

     
    
     


     
   
     
   



    

    
    

    
     
     

   
    
    
     
     



    
    
     
   
    
     
     
    

     

    
    

   
     



התגליות במהלך 
מלחמת ששת הימים



הכללי  המטה  היכן  מושג  לצה"ל  היה  לא  הימים  ששת  מלחמת  ערב 
המצרי ומהיכן נוהלה השליטה על הכוחות המצריים בסיני. המידע המועט 
צה"ל  של  המזהיר  הניצחון  לאחר  עדכני.  ולא  מיושן  היה  בידיו  שהיה 

במלחמה לא הופקו שום לקחים ממחדל מודיעיני זה



  
   

   



 

היכן היה מוצב 
    הפיקוד המצרי ?



   
 
  


   







      
      

     
    
  

     



      
    
    
   
   
    
    

    


     
     
     
    

     



    


    
   
    
    
    
     


       

     




תגלית ! המטה הכללי 
המצרי שינה מיקום 

     
    
    
    

    


    

   




    
   
     

   
   



סיכום

     













    

     


   
    



    


    
   
   
   
     
   


    
    
     
    















    


     



     
    
     
    





    
     


    



      


     

     



    
   



     
     



    
   



   
    
    

    
    
    



   
   
     
    
   
    
    
    
     
    
   
   
    








  



 
     



    

    


     

    



     
   
     


    
   
    
   

Knowledge Sharing

   
  



    

Devil Advocate

 



Threats   
Scenarios  
Early   
  Warning Indicators
    
   
    
   
Early Warning System  EWS
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קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות היא עניין שבשגרה אך לא תמיד 
"מכה משמים". ברוב המקרים אפשר היה לצמצם את "אי-הוודאות" 
ואולי לבטלה באמצעות מיפוי, זיהוי והצפה של מידע רלוונטי ואמין 
שישנו ממילא בחברה או בטווח השגה מיידי. אין זה "מקסם שווא". 
התפיסה  את  המדגים  פשוט  במודל  חברה  בכל  להוכיחו  אפשר 
ההכרחיים  הכלים  אחד  קיימים.  עבודה  תהליכי  שיפור  שעיקרה 
בתהליך קבלת ההחלטות הוא ה"מודיעין", שבא לגשר על הפער 

שבין המציאות המשתנה ובין עולם המושגים של המנהל

המודיעין התחרותי   
     המודיעין לעסקים
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Uriya Shavit, "Al-Qaeda's SaudiRoots", Middle East Quarterly, Fall 2006, Vol. XIII, Nr. pp 




מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר תוכננה והופעלה בידי אוסאמה בן-לאדן ושותפיו 
הבכירים ב"אל-קאעידה". במתקפה הזאת הייתה היררכיה של פיקוד ושל מימון. 
היררכיה זו איננה קיימת עוד. אין היום קבוצות פעילי טרור במערב שמקבלות הנחיות 
ישירות מבן-לאדן. למעשה, אין שום הוכחה חותכת וחד-משמעית שאוסאמה בן-לאדן 
עדיין בחיים, ולכל הפחות אפשר לקבוע שכישלונו של בן-לאדן לספק הוכחה כזו 

מעיד על המצוקה שהוא נתון בה מאז חוסל משטר הטליבן באפגניסטן. 
אידאולוגית  גג  כמסגרת  קיימת  בהחלט  "אל-קאעידה"  כי  לזכור  יש  זאת  עם 
שמספקת השראה ותכנית פעולה לתאי טרור רדומים במערב. התאים האלה אינם 

זקוקים להוראות ישירות מבן-לאדן; די בכך שיצייתו למשנתו
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   دبوس  أنا  إذن  أشك  أنا   
     
     
  
   






    


البقر إذا ... أنت مهدد   أنت تأكل لحم 
     بالجنون
    
 


     
   
   


  إرهابي  أنت  إذن  أنت مسلم؟   
   
     
    
   
    
    


 ساخن  صفيح  فوق  اهللا  حزب   
    
      


     
    




    
   
   


    
   
   




 أنا في طوق إذن أنا فلسطيني 
    
     
    
     


لصالح  فيتو  فولد  ألجبل  تمّخض   
     إسرائل 
    
    
 فأرا  فولد  ألجبل  تمّخض  



 مستمر  والتطبيع  تسير  ألقافلة   
   
   
الكالب     
  تسير وألقافلة  تعوى 
    
    







 التلمود  فّل  في  ألقرآن  إال  يفلح  لن   
     
      


     
  ألحديد  إال  ألحديد  ّل  يفّّّّ ال  
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לא להישען על רכילות

     



   




    

     
     






    


   
   
    
    

    

    
     
    
    
    
    

 

  
    
    



      
    
    



     
    
    

    





חציית קווים אדומים

    
     



   
    
    


    
    










     
    
    


    
    
   
    

    


    
    
   


     











תחושה לא נוחה
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