
1 
 

 

 

 :הנוכמבש לאה

 ןיעידומה דיתעו תועיצפמ תויגולונכט

 ץיבוקשרה יש ר"ד

 

 קמוע רקחמ

 

 2019 ראוני

 

ןיעידומה תשרומל זכרמה ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה   



2 
 

 

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה לע

 ,2016 תנשב םקוה ןיעידומה תשרומל זכרמב ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה

 לארשיב ןיעידומה תליהק יכרוצל היגולודותמו הלועפ תוסיפת חותיפב קסוע אוהו

 .םלועבו

 הניב רבחלו תילארשיה ןיעידומה תליהקב היגולודותמה לע חישל בחרמ תווהל דעונ ןוכמה

 .יקסעה רזגמבו הימדקאב ,תורחא ןיעידומ תוליהקב :םלועב יטנוולר חיש ןיבל

 לעו ,לארשיב הליעפה ןיעידומה תליהק ישנא לש רישעה םנויסינ לע ססבתמ ןוכמה

 .םלועבו ץראב רקחמ ינוכמבו הימדקאב ןוחטיבהו ןיעידומה ימוחתב תבחרנה הביתכה

 ןיב בולישהשו ,תיניעידומה הקיטקרפב ךבדנ הניה היגולודותמהש איה ןוכמה תסיפת

 )םירנקיטקרפה( השעמה ישנא ידיב ,ןכל .םוחתב עדיה חותיפל ינויח הירואיתל השעמה

 יבגל עדיה חותיפ ךשמה תא ןיזמ המושיי רשא ,ןיעידומה תיירואית תא חתפל תלוכיה

 .תיניעידומה היישעה

 הכ דע ומסרופש תונויליגה תשולש :"השעמו הכלה ןיעידומ" תעה בתכ תא םסרפמ ןוכמה

 ןויליגהו ןיעידומו "הטאד גיב"בו הריהמ תונתשהב ןיעידומב ,ןיעידומב תויבולישב וקסע

 .ןיעידומו העדותב קוסעי בורקה

 תויגולודותמ תולאש םע םידדומתמה ,קמוע ירקחמ םיללוכ ןוכמה ימוסרפ ,תאז דצל

 ןיעידומה תליהק ישנא ,וב רקחמה יתימע וא ןוכמה ירקוח ידי לע םיבתכנו ,דקוממ ןפואב

  .ןוחטיבהו ןיעידומה ימוחתב םיקסועה הימדקא ישנא וא

 ,תונוש תויגולודותמ תויגוס שיגנהלו ריאהל דעונ ,"םיל רבעמ טבמ" ,ןוכמה לש ףסונ רצות

 .םלועב ןיעידומ יאשונב תימדקאה הביתכה לע ססבתהב

 םייגולודותמ םינוכדע רידת ןפואב םילעומ הבש ,םירבח 400-כ לש תיתשר הליהק ןוכמל

 .הליהקה ירבח ידי-לע ןהו ןוכמה ירבח ידי-לע ןה

 םיסרוק םע םישגפמ ,הליעפה ןיעידומה תליהק תבוטל תואנדסו ןויע ימי ךרוע ןוכמה

 ל"וחב םיליבקמ םינוכמ םע חיש םייקמ ןוכמה ,ףסונב .הימדקאה םע הלועפ יפותישו

 .ןיעידומה לש היגולודותמה אשונב םיידועי םיסנכ םייקמו

 רזענ ןוכמה .ן"מאב רקחמ ט"חר רבעשל ,רסורפוק יסוי )'לימ( ל"את דמוע ןוכמה שארב

 .דועו הימדקא ישנא ,ןיעידומה תליהקב רבעשל םיריכב הבו תצעיימ הדעווב
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 2אובמ

 ובש ןפואב ןוידמ לחה :םינוש םינוויכב חתפתמ אוהו ,ןיעידומה דיתע לע חישה רבוגו ךלוה תונורחאה םינשב

 לע ועיפשי הנומת דוביעו תיתוכאלמ הניב דציכ ,אמגודל - םייפיצפס םימוחת לע הנעפשת תומייוסמ תויגולונכט

 חותיפ וא ,ידיתעה ירקחמה ךילהתב טסילנאה לש ומוקמ לע לשמל ,רתוי םיטשפומ םינויד דעו ,יזוחה םוחת

 וא ,תושדח תויניעידומ תונילפיצסיד תורצוויה ,אמגודל - עדימה ןדיעל תויטנוולרה תונוש תויגולודותמו תושיג

 .ןיעידומה לגעמ ןויער תא הנפלחתש תושיפת

 השולש ןיב בלשמ אוה :תידוחיי טבמ תדוקנמ אצוי אוה םלוא ,הז הווהתמ עדי לולכמל ךייש יחכונה רוביחה

 עוצקמהו תיגולונכטה תומדקתהה :ןיעידומה דיתע לע תורפסב ללכ-ךרדב םינודנ םהמ םיינש קרש ,ןכות תומלוע

 - ןיעידומש ,יטרפה קושב תוישעת םינשמ הלא םייגולונכט םישודיח ובש ןפואה תא םג ףיסומ ךא ;יניעידומה

 אלא ,יניעידומ-ונכטה ןכותה םלועב קר קפתסמ וניא רקחמה ,ןכל .יוטיב ידיל ןהב אב - הבחרה ותרדגהב תוחפל

 ,קוש ירקחמ תמגוד ,םירחא םימוחתב שומיש םהב השענשו ,חותיפבש הלאכו םימייק םירצומ ןוחבל שקבמ םג

 תויגולונכטה תומגמה איה חותינל אצומה תדוקנ .תאזב-אצויכו הקפסא תורשרש לוהינ ,תוריכמו קוויש

 .ןויבה יתוריש לע ןהלש תורזגנה תוכלשההו ,יטרפה קושב תוליבומה

 תדמועה הלאשה .יניעידומה השעמה לע תועיצפמ תויגולונכט ועיפשי וב ןפואה תא ןוחבל איה הז רקחמ תרטמ

 רקחמה תא רקיעבו יניעידומה עוצקמה תא ונשי תועיצפמ תויגולונכט דציכו םאה :איה רקחמה סיסבב

 רידגהל ןתינ תויגולונכט וליא :ןוביל ןועטה ןיינע אוה רקחמה תלאש לש הז חוסינב הלימ לכ טעמכ ?יניעידומה

 םינתשמ עוצקמ ותואב םיטביה וליא ?יוניש רידגנ דציכו 'יניעידומה עוצקמה' חנומה ללוכ המ ?תועיצפמכ

 לע עיפשמה )יולת-יתלב( הנתשמכ היגולונכטה תא דדובל ןתינ דציכ ,האלהו ?תויגולונכט תויוחתפתהמ האצותכ

 ,)ןיעידומה תא הנשמ היגולונכטה( םיינוויכ-דח םיסחי לע רבדל ןתינ םאה ,ללכבו ?יניעידומה )יולתה( הנתשמה

 השקו םייזופיד םה יטרפהו ירוביצה רוטקסה ןיבו תיניעידומה היישעה ילולכמ ןיב םיסחיה תוכרעמ ובש ןדיעב

 תוווחה תויפיצפס תויגולונכט דציכ :בטיה רדגומ םוחתל לבגוה ןאכ ןוידה ,םלוא .'םדוק ןאכ היה ימ' רידגהל

 רצותה ,ףוסיאה ,רקחמה :יניעידומה עוצקמה לש הבילה תויגוס לע תועיפשמ ,תונורחאה םינשב ינושחנ קוניז

 גראמב ,ןיעידומה שיא ,טרפה לש ומוקמו םיינוגראה םינבמה ,תונושה תויניעידומה תונילפיצסידה ,יניעידומה

 .הזה בכרומה

 תניחבל ומצע ליבגמ הז רקחמ ,םייניעידומ םידסממ לש תונתשה רואיתל תויורשפאה ןווגמל תועדומ ךותמ

 וב ןפואה ,ירק ;המינפ תיניעידומה תכרעמב רקיעב ןנובתמ אוהו ;ןיעידומו היגולונכט ןיבש היצקארטניאה

 תרציימ איה ןהב םיכרדהו תרדוסמו תנגרואמ איה וב ןפואה ,תלעופ איה הב הביבסה תא תשרפמ תכרעמה

 היצקארטניאה תא הנשמ היגולונכטה ובש ןפואל םיסחייתמ ונא דבלב תוטעומ תודוקנב .היתוקופת תא המצעל

 דציכ ןוחבל רקחמה לע ,הז ךבדנ ראתל ידכבש ,החנהה ךותמ תאזו ;הביבסה םע תיניעידומה תכרעמה לש

                                                             
 לע ,הנזצ יעור ר"ד ןדיתעה יתימעו ידידילו ;לאתפ הרישו בוטנמיס דיודל דחוימבו ןיעידומה ידומילל ןוכמב יתימעל תודוהל ינוצרב 2

 .םייניעה תוריאמ םהיתורעה
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 ,ןיעידומל תידיימ תועמשמ םהלש הלאמ רתוי הברה םיבחר םיטביה לע תועיפשמ תויגולונכט תויוחתפתה

 .ימואלה ןוחטבה תוכרעמבו תשיפתב םייוניש ,רעצמלו

 תחא היגולונכטב ןודל ישוקה ,תישאר :ההז יפוא תולעב תופסונ תויגולודותמ תויעב יתש ןבומכ תומייק ןאכ םג

 םירצומ ,תויגולונכט לש היצרגטניאה – )Convergence( תודכלתהה תמגמ לש האובב - היינשל סחייתהל ילבמ

 ,ףוסיא ןיב הנחבא הנושארבו שארב ,םינוש םיטביהל יניעידומה עוצקמה 'קוריפ'-ב ישוקה ,תינש 3.םיתורישו

 הקחשנש אוה ,הז רוביחב םייזכרמה םינועיטה דחא רשאכ טרפב - ותצפהו יניעידומה רצותה תריצי ,רקחמ

 תיגולונכט תודכלתה לש בולישה .הלא םייניעידומ םימוחת ןיב תויתרוסמה תוקולחה לש תויטנבלרה דאמ

 ,תילאוטפצנוק היעב םע ,ךכמ רומח אלא ,תיגולודותמ היעב םע קר אל ,אופא ונתוא ריתומ תיניעידומ תודכלתהו

 וליאב ?ריהנ ןפואב ןיעידומה עוצקמ תא שדחמ ביכרנו קרפנ דציכ .היגלונימרטו הפש לש היעבל תמגרותמה

 ?השדח הפש איצמנה ?שמתשנ םיחנומ

 הרוצב תויגולונכט רפסמ ונגצה ,תישאר :תויתוכאלמ תוקולח רפסמב שומיש השענ ולא תולשכמ לע רבגתהל ידכ

 האלמ הנבה יכ ,םירובס ונאו רחאמ )הקיטובורו בושחמ חוכ ,עדימ ןוסחא ,תיתוכאלמ הניב ,קתע ינותנ( תבלושמ

 תדדובמ הרוצב תועיצפמ תויגולונכט ונגצה םירחא םירקמב .וידחי ןתכירכ תבייחמ תידיתעה ןתעפשהו ןהלש

 בוליש לכ דציכ ונגצה ,תינש .תורחא תויגולונכט לע תונעשנ ןה יכ ,ירב יכ םא ;)םינומה-תמכח ,ןיי'צקולב(

 תריציו רקחמ ,ףוסיאל רקיעב ונסחייתהו ;ןיעידומה לע ועיפשי ,תודידב תויגולונכט םג ומכ ,הזכ יגולונכט

 תויניעידומ תויגוס רפסמ ונגצה ,תישילש .לולכמכ הלא םיביכרמ השולש ראתל ןויסנ ךותמ ,יניעידומה רצותה

 תרדסהל תושדח תושיפתו יניעידומה רצותה ,יובינו יוזיח ,דיתעה לש ןיעידומה שיא לש ותומד( 'תויבחור'

 .תרחא וא וזכ היגולונכטל קר סחייתהל ילבמ הניווחת ןהש םייונישב ונדו ;)יניעידומה לעפמה לש תילאוטפצנוק

 ונלדתשהו תושדח תויועמשמב םתוא ןועטלו םתוא רקבל ,םירכומה םיגשומל דמצהל ונרכיב בור יפ-לע ,ןורחאו

  .םישדח םיגשומ תאצמהמ רשפאה לככ ענמהל

 ןיעידומה דיתע תא גיצהל - םיווקמ ונא ךכ - רשפאמה ליהמת ,עדימ תורוקמ יגוס המכב שומיש השוע הז רקחמ

 היגולונכטב םינדה הלא :םיינוינש תורוקמ לש םיגוס ינשב שומיש ונישע ,תישאר :תנווגמו הרישע טבמ תדוקנמ

 תא ונבחרה אלא ,תימדקא תורפסל ונמצע תא ונלבגה אל .ןיעידומה לע היגולונכטה תעפשהב םינדה הלאו

 םיקסועה קוש ירקחמ ןכו ;םירחא תודסומו םידיגאת ,רקחמ ינוכמ ,תולשממ לש םימוסרפל םג תורוקמה

 :םיינושאר תורוקמ יגוס העבראב שומיש ונישע ,תינש .תויטננימוד תורקסנה תויגולונכטה ןהבש םיקוושב

 םהבש םימוחתה תא תוהזל הרטמב ,)םייניעידומו םיינוחטב( חותיפו רקחמ יפוג לש םימוסרפו םירתא ונרקס

 םיחותיפ םיגצומ םהבש תוכורעתו םימוסרפ ,םירתא ונרקס ;ךרד תוצירפל איבהל ידכ םיבאשמ םיעקשומ

 ונפדעה ןאכ .'םייניעידומ' םתונכל ןתינש םיתוריש תועיצמה תורבח )קר אל ךא( ללוכ ,םייטנוולר םייגולונכט

 הרטמב - םהב תוכמותה ןוכיס ןוה תונרקבו םיפא-טראטסב ,קנעה ידיגאת לש חותיפה יזכרמב אקווד דקמתהל

                                                             
W.S.  , M.C.,Roco :אמגודל האר .הרבחו היגולונכט ,עדי תודכלתה לש רתוי הבחר דנרט-הגממ קלח הווהמה דנרטב רבודמ 3

Beyond Convergence of Knowledge, Technology and Society: eds.). ( Whitesidesand G.  ,TonnB.  ,Bainbridge
, 2013.Springer York:-New. Cognitive Technologies-Info-Bio-NanoConvergence of  
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 םיקסועה םימזי םע ונכרעש תונויאר םה םיינושאר תורוקמ לש ףסונ גוס .םיידיתעה חותיפה ינוויכ תא תוהזל

  .םייניעידומ-ונכט םיתוריש תוקפסמה תורבחב וא ולא תויגולונכטב וא
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 תונתשה לש ןדיעב ןיעידומה ירגתא

 Ryan -ו  4Biltgen."ןיעידומה יניינעב תיעיברה הכפהמה" ותונכל לבוקמש - שדח ןדיע ינפב םיבצינ ונחנא

 ימואלה ןוחטבה קוח רשאכו ;1942 תנשב OSS-ה תא רצי טלווזור אישנהשכ ליחתה ןושארה ןדיעה יכ ,םיסרוג

)The National Security Act( ה תמקה תא רשפאו ןיעידומה תליהקל תילמרופ תרגסמ רצי 1947 תנש לש-CIA 

 סוטמ חותיפ םע ,תיתוזח תיגולונכט הכפהמ לש הנמיסב הדמע וז הכיפהמ .תיעוצקמ תיחרזא ןיעידומ תונכוסכ

 םיעצמאב יטייבוסה לזרבה ךסמ תא רודחל ישוקה לשב ,רתיה ןיב ,הלעש ךרוצ - תויניוול תולוכיו U2-ה לוגירה

   .םירחא

 ןייפואמה ,ןיעידומה לש ינשה ןדיעל תירבה-תוצרא הסנכנ ,הרקה המחלמה לש האישב ,60-ה תונש תליחתב

 ובש ,הז בלש .תילטיגיד הנפצהו ,ראנוס ,תוניוול תמגוד ,תושדח תויגולונכט חותיפל ונפוהש קתע יביצקתב

 הז בלש .רידסמה דמימה היה תיניערג המחלמב םויאה ובשו ישוג-ודה םלועה לש ינשה דצה היה בייואה

 םיעוריאה תניחבל הריקחה תדעו תונקסמ .2001 תנשב םימואתה ילדגמב עוגיפה םע ,םיינשה תנעטל ,םייתסה

 ףסאנש עדימה לש הזיתניס רוציל תינקירמא ןיעידומה תליהק ןולשכב רומאה לכב דחוימב ,םיעוגיפל וליבוהש

 העקשה דצל תיניעידומה תכרעמה הנבמבו הדובעה תטישב םייוניש :אבה רושעה ינייפאמ תא ןמיס ,דבועו

 תנייפאתמה רורטב המחלמב העשה וצ - ריוואהמ ףוסיאב תינושחנ הציפק דחוימבו ,ףוסיא תולוכיב תיביסמ

 תוכיאבו רפסמב דחה קוניזה .תוקחורמ תורטמ לש תיגרוריכ הפיקת ךרוצל תמא ןמזב יטקט עדימב ךרוצב

 ךכ ידכ דע ,ררחסמ בצקב החמצ תינקירמאה ןיעידומה תליהק .םדא-חוכב הליבקמ הציפקל איבה ,םירוסנסה

 5.ןויסינ תונש תוחפ וא שמח ילעב םה הליהקב םיטסילנאהמ תיצחמכ יכ ,הליג 2007 תנשמ רקחמש

 הז ןדיע  .תויתרבח תותשר לש הצופתהו עדימ תויגולונכט לש םידקת תרסח הפצה םע חמצ ישילשה ןדיעה

 ןווגמב הרוקמש הקומע הזילנאו תוביטקפסרפ לש ינשדח ליהמת  תריציב תיגולונכט טבמ תדוקנמ דקמתה

 ונסנכנ ,Ryan -ו  Biltgen םינעוט  ,תונורחאה םינשב Int-Multi.6 :תורחא םילימב וא ,םייניעידומ תורוקמ

 ירסח םיפקיהבו םיריהמ ,םיידימת םייוניש הווחה ,םימויא ןווגמב ןייפואמה ;ןיעידומה לש יעיברה ןדיעל

 תויגולונכט רקיעבו ,תויגולונכט לש תודכלתהו ,עדימ תייגולונכטבו עדימב תוצצופתה םג ללוכ הז יוניש .םידקת

  .דיינ בושחמ לש תילבולג הצופתו םוקימ-יססובמ םיתוריש ,תרושקת

 

 

 

                                                             
4   . based Intelligence Principal and Applications-ActivityBiltgen, Patrick and Stephen Ryan. 

Massachusetts:Artech House, 2013, p.1 
5  , p.2Ibid 
6  Ibid 
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 Ryan:7-ו  Biltgen יפ-לע השדחה תעב ןיעידומה לש םינדיעה תעברא :1 םישרת

 

 תישאר תא תוארל לבוקמ .ןיעידומ יניינעב תיחכונה הכפהמה ביבס ףנע יטרואת ןויד םייקתמ תונורחאה םינשב

 התואב ךרענש תורפס רקסש תורמל 8;2006 תנשב RAND רקחמה ןוכמ ךרעש אנדסב אשונב יטרואתה ןוידה

 הנד אנדסה 9.ןיעידומה תליהקל תוצוחנה תומרופרב םינדהו זא דע ובתכנש םיימדקא םירמאמ 125 ההיז הנשה

 םיצוחנ םאה וא ,ןיעידומל השדח הירואת שוביג התועמשמש ןיעידומ יניינעב הכפהמ הצוחנ ןכא םאה הלאשב

 יאנת ,םירחאו Lahnman םינעוטש יפכ 10.תומייקה תושיפתה לע ססבתהב דבלב תומאתהו םינוקית ,תומרופר

 לש םימויאה יפואו גוסל סחיב םימויאה עבטב םייתועמשמ םייוניש :םישחרתמ רבכ הכפהמ לש המויקל דוסיה

 המאתה רדעהו ;הפופכ איה םהל תוטלחהה-ילבקמ ברקבו תינקירמאה ןיעידומה תליהקב רבשמ תשוחת ;רבעה

-תירב תסירק תא ןייצמ Lahnman 11.דיתעה ירגתאלו העשה ירגתאל תיחכונה תיניעידומה תכרעמה לש

 ילדגמב םיעוגיפה איה ולש תיזכרמה ןויצה תדוקנש ךילהת - ילבולגה רורטה תיילעו יחרזמה שוגהו תוצעומה

 Lahnman -ש תורמל .הרקה המחלמה רחאלש הז ,שדחה ןדיעל הסינכה תא םינייצמה םיעוריאכ - םימואתה

 יניינעב הכפהמב ךרוצה לש ןבומב ,תונורחאה םינשה הרשע-שמחמ תיחכונה תעה הנוש המב ורפסב ריבסמ

 םייונישל עגונ ןושארה ךילהתה :וישכע אקווד הכפהמ םיבייחמה םייזכרמ םיכילהת ינש ץימחמ אוה ,ןיעידומ

                                                             
7 , p.3Ibid    

8. California: Toward a Theory of IntelligenceTreverton, Gregory, Seth Jones, Steven Boraz and Phillip Lipscy.  
Rand Corporation, 2006. 

9Maryland: Center for . The Future of Intelligence Analysis, Final Report, Volume 1Lahnman, William. J. (ed.).  
International and Security Studies. March 10, 2006. https://goo.gl/2iiq52. 

10Keeping U.S. Intelligence Effective: "The Need for a Revolution in Intelligence Affairs." Lahnman, William. J.  
International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, 25, no. 3 (2012): 68-72.  

1189 -, p. 83Ibid  
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 תורבוגה תויפיצה דצל ,ירוביצ רצומכ 'ןוחטב' רובע םלשל תתחופה תירוביצה תונוכנה תמגוד ,םייתרבח

 תוספות תורחא עדימ תויגולונכטו תויתרבח תותשרש יזכרמה דיקפתהו ;וקפסל ימואלה-ןוחטבה ינונגנממ

 דמימל רקיעב ומצמצמ ךא ,ריכזמ םנמא Lahnman-ש - ינשה ךילהתה 12.תיביטקלוקהו תישיאה תוהזה שוביגב

 ינונגנמ לעו ימואלה ןוחטבה לעפמ לע ,הרבחה ידבר לכ לע תועיפשמה ,תויגולונכטה תויוחתפתהל עגונ - עדימה

  .םמצע ןיעידומה

 יוטיב ידיל אובל וז הכפהמ לע 13.םיידוסיו םיקומע םייוניש תבייחמ ןיעידומה יניינעב הכפהמה ,תרחא וא ךכ

 שוביג ,ןויבה ינוגרא הנבמב םייוניש ךרד ,ןיעידומל השדח הירואתמ לחה :'םייניעידומה םייחה' ידבר לכב

 שיגדמ ףסונב .ןיעידומ ישנא לש שדחה רודל םימיאתמה הרשכהו סויג יכילהתו שדח יגולודותמו ירנירטקוד

Lahnman דציכ ,הלאשב ןויד תוברל ;תוטלחהה-ילבקמו ןיעידומה ןיבש קשממה לע שדחמ-הבישחב ךרוצה תא 

 תוקפסמ תומייקה תושיפתהו םינונגנמה םאהו ,םהל ץוחנה ךרעה תא תוטלחהה-ילבקמל קפסל הליהקה הלוכי

 14.הז ךרע

 תייגולונכטב תויוחתפתהה חכונ רקיעב ,תויטמרד תורומת הווח ןיעידומה םג ,ימואלה ןוחטבה לעפמ ךותב

 תמייקה וזמ הרשע יפ הלודג היהת תושונאה רצייתש ילטיגידה עדימה תומכ ,2020 תנשב ,תויזחת יפ לע .עדימה

 רגתא םינמזמ ,עדימ תויגולונכט לעו עדימ לע תונידמ לש תרבוגה תוכמתסהה דצל ,הז החימצ בצק .2018 תנשב

 הלועפ-רבל וכפהלו עדימ לש תושפתנ-יתלב תויומכ דבעלו רוגאל ,ףוסאל ךרוצה ,אסיג דחמ :דחאכ תונמדזהו

)Actionable(; היה אל וקלחו שדח וקלח ,עדימ לש קתע תויומכ לע ססבתמה עדי רצייל תלוכיה ,אסיג ךדיאמו 

 .רבעב שיגנ

 יפואב םייונישה לע שגדב ,עדימה ןדיעל תורושקה תויוחתפתהה תודמוע תיחכונה תעה לש הכפהמה דקומב

 ,'יתרבח' אוה ;רתוי הברה ןימזו יולג םויה עדימה .וב השענש שומישהו ףסאנ אוה וב ןפואב קר אלו ומצע עדימה

 ידי-לע ףוסיאל ןתינו רצוימ אוהש הז ןבומב ,דיינ אוה ;םיבר םישנא ידי-לע ףתושמו רצוימ אוהש הז ןבומב

 ;)םייראלולס םינופלט ,אמגודל( טושפה שמתשמה תמר דע םיצופנ םתיברמ - םינווקמ םירוסנס לש בחר ןווגמ

  15.תיפרגואיג הניחבמ גייותמ אוהש הז ןבומב ,ימוקמ אוהו

 לע הרוכבה תא םידבאמ ןויבה ינוגרא ,תישאר :יניעידומה לעפמל םירגתא העברא אופא ןמזמ עדימה ןדיע

 לע עדימ גישהל ,הנושארבו שארב ,התיה םינוגראה לש םויקה תביס ,הנורחאל דע .עדימ תצפהו דוביע ,ףוסיא

                                                             
  (DNI) ימואלה ןיעידומה להנמ לא תירבה-תוצראב םיקקוחמ לש היינפ איה ןויב ינוגראמ תושירדה ינייפאמב יונישל תניינעמ אמגוד 12
 תליהקש ושקיב םיקקוחמה .עמשו ואדיו יעטק ,תונומת לש ףויז םע דדומתהל ןיעידומה תליהק תנווכב דציכ ןוחבל השקבב ,סטאוק ןד
 עוגפל םילולע םירז ןיעידומ יתורישו תולשממ ,םייטרפ םימרוג דציכ :םויאה תוהמל עגונב ח"וד םיבורקה םישדוחב שיגת ןיעידומה
 ןתינש דגנ-ידעצ טוריפו ;ושחרתה רבכש םיפויזל עגונב םיטרפ ;ולא תויגולונכטב שומיש תועצמאב םיינקירמאה םימואלה םיסרטניאב
 םע תודדומתהב ןיעידומה תליהק לש הדיקפת המ ןוחבל םיקקוחמה ושקיב ,ףסונב .העפותה םע תודדומתהה יכרדמ קלחכ טוקנל
 .Letter Members of Congress of the United States .ךכ ךרוצל םיילכלכ םיבאשמ וא תויקוח תויוכמסל תשרדנ איה םאהו ,םויאה

to the Intelligence Director. Washington: Congress of the United States, September 13, 2018.  
13The Future of Intelligence: Challenges in the 21st Duyvesteyn, Isabelle, Ben de Jong and Joop van Reijn (eds.). 

century (Studies in Intelligence). London: Routledge, 2014. 
14Intelligence and National  ".Intelligence in the Information AgeSpies and Policymakers: Degaut, Marcos. " 

Security Journal, 31, no. 4 (2016): 509-531. 
15Joint Force  "Defense Intelligence Analysis in the Age of Big Data."Symon, Paul B., and Arzan Tarapore. 

Quarterly, 79, October, 2015.  
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 םקלח ,'ףדמה לע' םילכ לש עפשו שרוד לכל ןימז בר עדימ םויהש אלא .הז עדימ תווסהל לכוי אוהש ינפלו ביריה

 ינוגרא 16.עדימ לש תורידא תויומכ דבעלו ףוסאל - םינוגראל ןכש לכ אל - תוצובקלו םיטרפל םירשפאמ ,םיימניח

 חתנלו ףוסאל םילגוסמה םייחרזא םימרוגל האוושהב ,יסחיה םנורתי לע שדחמ בושחל אופא םיכירצ ןיעידומ

  .עדימ

 KH-9 לוגירה ןיוולמ ןויסחה תא תירבה-תוצרא הריסה 2011 רבמטפסב קר :יליעה יזוחה םוחת אמגודל הנה

Hexagon, תונידמ םויהש אלא .ויתולוכי תניחבמ םלועב ידוחיי היהו 1986 - 1971 םינשב יעצבמ שומישב היהש 

 הרתי .תומדקתמ תוניוול תולוכימ ןה םג תונהנ לארשיו הינמרג ,תפרצ ,ןפי ,האירוק-םורד ,ודוה ,ןיס ,תובר

 SPOT וא תינקירמאה Digigloble ןוגכ תורבח לש אמגודל ,םיירחסמ םיניוולב ףצומ יחרזאה קושה ,תאזמ

 הרבח תא לגוג השכר 2014 ינויב .שרוד לכל ההובג היצולוזרב תוינועבצ ןיוול תואמדה תוקפסמה ,תיתפרצה

oxSkyb, הדנק 17.דבלב רלוד דראילימ יצח לש ריחמב תאז לכו ,דחוימב ההובג תוכיאב םילוז םיניוול תרציימה, 

 םישק םיאנתב םג םלצל םילגוסמהו ,ראדר םיללוכה םימדקתמ םיירחסמ םיניוול ורגיש הילטיאו הינמרג

 :םיכרצ ןווגמל קנע-יחטש תופמל םויה תלגוסמ וזה 'ףדמה' תויניוול .םיננע ךרד וא הלילב אמגודל ,דחוימב

 בקעמ תייגולונכט תחתפמה תיטרפ הרבח - NSO תרבח איה תרחא אמגוד 18.םיירחסמו םייאבצ ,םייחרזא

 רקיעב תרכומ איה התואש ,םינווקמ םיתורישלו םייראלולס םירישכמל הצירפ ילכ רקיעב ,תיאבצ המרב

 דציכ השיחממ וז אמגוד 19.םירחא םייתלשממ-אל םימרוגל םג ילוא ךא ,תויתלשממ ןוחטיבו ןויב תויונכוסל

 .שרוד לכל ןימז ףדמ רצומ םויה ןה ,דבלב תומדקתמ תונידמ לש ןתלחנ ויה רושע ינפלש תויגולונכט תולוכי

 םג ומכ ,רצוימ אוה םהש םינווגמהו םיברה םיטמרופבו ומצע עדימה יפואב ןומט ןיעידומ ינוגראל ינש רגתא

 ישוק איה האצותה .היצזיטרדנטס תורדענו תודרפנ ללכ-ךרדב ןהש ,תויניעידומה דוביעהו ףוסיאה תוכרעמב

 ,םיינוגרא םינבמו תושיפת תריצי לע םידקוש ןיעידומ ינוגרא ,וז הביסמ .דחא רצות ידכל עדימה ללכ תא ךיתהל

 םיטושפ םילכב לחה ,עדימ תכתהל םילכ ןווגמ עיצמ יטרפה קושה .רוזיבהו תויפותישה תונויער םתוהמבש

 םילכהמ קלח .םיבכרומ םיינוגרא םיכילהת עוציב םירשפאמה םימכחותמ םילכב הלכו 'ףדמה לע' םיאצמנה

 ידי-לע םיחתופמ םירחאש דועב - עדיב-ףותשל תומרופטלפ ,אמגודל - הריהמ העמטהלו השיכרל םינתינ

 תושטשטימו תוכלוה יחרזאה רוטקסהו ןויב ינוגרא ןיב תומוחה ,םוקמ לכמ .םה-םהיכרצלו םמצע םינוגראה

 :תויטרפ תורבחו ןיעידומה יפוג ןיב הלועפ-ףותש לש םינוש םיגוס םימייק םויה רבכו ;תורסומ ףא םיתיעלו

 תורבחב עיקשהלו תוהזל התרטמו ,הנש 15-כ ינפל המקוהש ןוכיס ןוה ןרק איה In-Q-Tel - תירבה-תוצראב

 ןויבה תליהקל רשפאל ךכבו ;תירבה-תוצרא לש ימואלה ןוחטיבה תא תתרשמה תינשדח היגולונכט תוחתפמה

 ךא ,תיתלשממ תונכוס לכל ףופכ וניאש ,יאמצע דיגאת איה ןרקה .יגולונכטה חותיפה תיזחב דומעל תינקירמאה

 תדקמתמ ןרקה .הב יזכרמה עיקשמה איה תינקירמאה הלשממהו ,ףיצר םואית םייקתמ CIA-ה ןיבו הניב

 ןרקהש ףא לע .)םירמילופ ,אמגודל( םימדקתמ םייעדמ םירמוחו ,IT תויתשת ,הנכות :םימוחת השולשב

                                                             
16   11.-8 6, no.1 (2018):, Infinity JournalShabtai, Shai. “Intelligence and Strategy: Relationship in Transformation.”  

17Biltgen and Ryan, p.5  
18. Orlando, Florida. October 9 2012Keynote address at the 2012 GEOINT SymposiumClapper, J.R,.   
19, Thomas. “Everything We Know About NSO Group: The Professional Spies Who Hacked iPhones With Brewster 

A Single Text.” Forbes. August 25, 2016. https://goo.gl/jsiQcf. 
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 תליהקב םהב שומישהו םירצומה יגוס לע ןויסיח לטומ ללכ-ךרדב ,העיקשמ איה ןהבש תורבחה תא תמסרפמ

 20.ןיעידומה

 Intelligence Advanced Research Projects המשש ןרקה ,היתועקשהמ חיוורהל תיאשרה In-Q-Tel תמועל

Activity (IARPA), ימואלה ןיעידומה להנמל ףופכה ר"כלמ איה - IARPA. DNI םימדקתמ םירקחמ תנמממ 

 תורבחל םיימדקא תודסומ ןיב הלועפ-יפותיש לע שגדב ,תינקירמאה ןיעידומה תליהקל תויטנבלר ילעב

 לש םיטקיורפל תופידע תנתונ ןרקה .הרבחה-יעדמו םייגולונכט םימוחת לש בחר חווטב ,יטרפה רוטקסהמ

 תכמות ןרקה םהבש םירקחמה תיברמ .ןויבה תליהק לש םייטרקנוק םיכרצ לע םינועה ,םייתנש-בר חותיפ

 יפוגב טקיורפה לש העמטההו םושייה בלש דע תוחפל ,רוביצה ןויעל םיחותפו םיגווסמ-יתלבכ םירדגומ

 21.ןיעידומה

 רבעב 22.ח"יצה גשומב ,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל אב רשא ,יניעידומה ףודעתה ןורקעב יונישל עגונ ישילש רגתא

 ללכ ךרדבשכ ;ךכל םיידועיי םייפוסיא םיבאשמ תונפהלו ןכ תושעל הטלחה בייח והשלכ דעי לע עדימ ףוסיא

 ףודעתל רדסמ ןורקע שרדנ ךכיפל .רחא דעי לע ףוסיאל םיבאשמ תאצקה ןובשח לע אב םייוסמ דעי לע ףוסיא

 םיעובק םיעפומב ללכ-ךרדב ,תוטלחהה-לבקמ ידי-לע םייניעידומה ןיינעה ימוחת תרדגה :ח"יצה אוה - הז

 תולוכי ,עדימל תלבגומ-יתלב טעמכ השיג ,תויפוסניא עדימ תויומכ לש ןדיעב .םייוסמ ןמז-קרפל תחאו שארמ

 עדימ ןסכאלו ףוסאל התע םילוכי ןיעידומ ינוגרא - עדימה לע היצלופינמ עצבל תלוכיו תומדקתמ עדימ ןוסחא

 תרצוי וז תוחתפתה .םייוסמ ךרוצ רצונ רשאכ קר אלא ,עדימה תלבק ןמזב ודבעל ךרוצ אלל ,םוצע ףקיהב

 תוהזל ,תוריהמב עדימה תא דבעל ,תורידא עדימ תויומכב יטנוולר עדימ רתאל ךרוצה תמגוד ,םירחא םירגתא

 קלחש ,אופא עיתפמ הז ןיא .ןכרצל שיגנל קפומה עדיה תא ךופהלו ,עדימ יררה ךותמ תונקסמ קיסהלו םיסופד

-ינותנ ןוגכ תויגולונכט תושגפנ םהבש ,הלא םיטביהל עגונ ןיעידומה ימוחתב םייגולונכטה םיחותיפה לש יראה

 ,עדיו עדימ לש תמדקתמ תיפרג הגצהו תומדקתמ עדימ ןוסחא תולוכי ,תיתוכאלמ-הניב םע ,)Big Data( קתע

  .תמא ןמזב ללכ ךרדב

 סנ לע הלעהש יתיישעתה ןדיעה לש וביל-בלב ושבוגש תושיפתל םאתהב םילעופו םייונב ןיעידומ ינוגרא ,תיעיבר

 ,ףוסיא - ןיעידומה לגעמ לש יראנילה ןויערה :תוילגעמ תעב-הבו תויראניל ןתוהמב ןהו ,רוצייה ספ ןורקע תא

 םינתשמ םירגתאה ובש ןדיעב .ולש תויטנוולרהמ דביא – ןכרצהמ רזוח-ןוזיה תלבקו ,הצפה ,רקחמ ,דוביע

 ןיבו תונושה תויניעידומה תויצקנופה ןיב תולובגהו ;םירצק ןמז יעובקב דבועמו ףסאנ ,רצונ עדימה ;תוריהמב

 ומיעו ןיעידומה לגעמ ןויער לע חלכה דבאש המוד ,רתויו רתוי םישטשוטמ םיכפוה - םתביבסו ןיעידומה ינוגרא

                                                             
20NASA  המוד תנוכתמב לעפתש ןרק תמקהל הלא םימיב לעופ יצהו ;תומוד ןוכיס ןוה תונרק םינש המכ הז םילעפתמ השביה אבצו. 
 .2016 יאמ 31 ,סבולג ,"ןיעידומל ןוכיס ןוה" ,יש ,ץיבוקשרה :האר
 .םש 21
 יניעידומה ףוגל שורדה יפ-לע ,תויופידע יפל ןָכֹותְבּו תויומידק רדס יפל ףוסיא תומישמו תוניינעתה יאשונ תעיבק - תינויח תועידי ןויצ 22
 רושיא תא לבקמו תאז השועש אוה ןיעידומה לעופב ךא ,םיטינרבקה ידיב תועבקנ ח"יצה תויומידק תילאמרופ הניחבמ .ןותנ ןמזב
 וא הכרעה ךרוצל תושורדה ,עקרקה לעו ביואה לע תופיחדו תובישח תולעב תועידיל שמשמ גשומה הדשה ןיעידומב ;םיטינרבקה
 תעיבק יכרוצל וא ,תיגטרטסאה המרב יטרקנוק יעצבמ ןונכת יכרוצל םישורדה עדימה ישגדה – טינרבק-דקפמ ח"יצ .הטלחה תלבקל
 29 ךיראתב הלדנ .ןיעידומה תשרומל זכרמה רתא ,"תוינויח תועידי ןויצ – ח"יצ" .ימואלה ןוחטיבה םוחתב תפטוש-תיסיסב תוינידמ
 .https://goo.gl/YuvA8E :2018 רבמבונ
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 ,עיתפמ הז ןיאו ;ןיעידומה תדובעל שדח רדסמ ןויער אופיא ץוחנ 23.םילעופו םייונב ןיעידומ ינוגרא ובש ןפואה

 ןיבו ףוסיא ןיב אמגודל ,תויתרוסמ תוקולח .שדחמ-הרדגה ךילהת לש ומוציעב התע םיאצמנ ןיעידומ ינוגראש

 ןיא .תונשוימ תוכפוה הלא לכ - יטרפהו ירוביצה רוטקסה ןיב וא ,יבויח ןיעידומו םינפ-ןוחטב ינוגרא ןיב ,רקחמ

 לש תשדוחמ הרדגה תבייחמה יגולומטסיפא רבש תשוחתב רבודמ :תוינבמ תומרופר עצבל ןויסנ דועב רבודמ

 דצל – בחרה רוביצב הלכו תוטלחה ילבקממ לחה - םתביבס םע ןויב ינוגרא םימייקמש םיסחיה ,הנילפיצסידה

 .תושדח תויטרואת תויוחתפתה ,ץרמנ רוציקב רוקסנ ךשמהב 24.תושדח תושיפתו םינבמ תריצי

 בצקה .ודבעיו ופסאיש ימ אלל ךרע-רסח אוה עדימ ,היהיש לככ ןימז .יניעידומה םדאה-חוכל רושק ישימח רגתא

 Data( עדימה-ינעדמ םשארבו ,תושדח תויונמוימב ךרוצל איבמ ודבעל ךרוצהו ילטיגיד עדימ תריצי לש יכירעמה

Scientists(, הבישח תלוכי םג ךא ,בשחמ תוכרעמ לש הקומע הנבה ,תויטסיטטסו תויטמתמ תולוכי םיבלשמה 

 םישקובמה תועוצקמה דחאב רבודמ יטרפה רוטקסב .הבר תויתריציו ,םיסופד יוהיז ,תיתרוקיבו תטשפומ

 ,םינכרצ תויוגהנתהב םיסופד תוהזל םיסנמה ,םיבר עדימ-ינעדמ הקיסעמ הלודג הרבח לכ טעמכו ;רתויב

 ,רומאכ ןיעידומ ינוגרא .ותוגהנתה לש ידוסי חונעפ תועצמאב ,יפיצפסה ןכרצל תורישה וא רצומה תא םיאתהלו

 ,ףוסיא ,אמגודל( תונוש תויצקנופ ןיב הרורב הנחבא ךות ;הרקה המחלמה תפוקתב וגהנש םילדומב םייונב ןיידע

 לש הז רבכ ,םצעבו - דיתעה לש ןיעידומה שיא .ידוחי םירושיכ טס ,הרואכל ,ןהמ תחא לכלש ,)הצפה ,רקחמ

 תועמשמה .ידוחיי םירושיכ ליהמת תשרוד ןהמ תחא לכש ,תובכרומ תויעב טס םע דדומתהל שרדי  - הווהה

 ילאוטקלטניאה םנעטמ תניחבמ םיימוחת-בר רתוי הברה התע רבכ תויהל םיבייח ןיעידומה ישנא :הרורב

 רוטקסה עיצמש הקסעהה יאנתב תורחתהל םויה םישרדנ ןיעידומ ינוגרא ,דועו תאז .םתרשכה יכילהת תניחבמו

 רוטקסה םע הלועפ-ףותשל םישדח םילדומ אוצמל ןיעידומ ינוגרא לע ,ןאכ םג .קטייה תורבח דחוימבו ,יחרזאה

-ויצוסה םינייפאמה םג ,ןורחאו .ירוביצהו יטרפה םירוטקסה ןיב םידבוע לש תוירבעמ ,אמגודל ;יחרזאה

 םוקמ םיספותו םיכלוה Y-ה רוד ינב .'ןשיה' הז לש הלאמ תיטמרד םינוש שדחה םדאה חוכ לש םייתוברת

 ינב .רתוי תוריכבה תובכשב בלתשהל וליחתי םה בורקבו ןיעידומ ינוגרא לש תילוהינה םייניבה תבכשב יזכרמ

 םינושה תורוד ינשב רבודמ .םילדגו םיכלוה םירפסמבו רתוי םירטוזה םידיקפתה תא םישייאמ רבכ Z-ה רוד

 לוהינה תבכש תא םויכ םישייאמה X-ה רוד ינבמו יניעידומה לעפמה תא בציעש סרמוביבייבה רודמ קומע ןפואב

 25.ןויבה תוליהק לש הריכבה

 ותילכתש ןוגראכ ,ןיעידומה ,אסיג דחמ :וז תא וז תומילשמה תועפות יתש לש תרגסמב אופא לעופ ןיעידומה

 שומיש תושעלו תוטלחה-תלבק יכילהתל - הז עדי תועצמאב - ףתוש תויהל ,עדי חתפל ,עדימ דבעלו ףוסאל

-תיוורו תבכרומ הביבסב לעופ - תויטקטו תויביטרפוא ,תויגטרטסא תורטמ תגשהל עדיו-עדימ-יססובמ םילכב

 םינווגראל תרשפאמ עדימ תצפהלו חותינל ,ףוסיאל םימדקתמ םילכ לש תרבוגה הצופתה ,אסיג ךדיאמ .עדימ

 ינוגראל תורשפאמ תושדחה תויגולונכטה .עדימה תויומכ םע תוליעיב דדומתהל - דיתעב תאש רתיבו - התע רבכ

                                                             
23The Intelligence Cycle is Dead, Long Live the Davies, Philip H. J., Kristian Gustafson, and Ian Rigden.  

Intelligence Cycle: Rethinking Intelligence Fundamentals for a New Intelligence Doctrine. London: Brunel 
Centre for Intelligence and Security Studies. 

24Intelligence Travers, Russell E. “Waking Up on Another September 12th: Implications for Intelligence Reform.”  
76.–746 ):201631, no. 5 ( ,and National Security Journal 

 .יש ,ץיבוקשרה :לצא האר ,Y-ה רוד לע שגדב ,תורודהמ דחא לכ לש םינייפאמה םג ומכ ,תוירודה תורדגהל רשאב הפיקמ הריקס  25
  .2014 טסוגוא ,הלכלכה דרשמ :םילשורי .Y רוד לש יתוברת-ויצוס חונעפ :ךומסה רדחב ןשי אבה רודה



13 
 

 רשפאמ הזילנאב דוקימהו ,ךילהתב םימסח קוליס ידי-לע ,עדימ לש רתוי הבוט היצרגטניא עצבל ןיעידומה

 דבורב טשפומ עדיב ךרוצה ןיבו יטקטה העידיה דבור ןיב תרשוקה ,תידמימ-ברו הקומע תיניעידומ הריצי

  .יגטרטסאה

 תורוקמ ללש ןיב תמכחותמ הזיתניס ועצביש ןויב ינוגראמ םויה רבכ םיפצמ תוטלחה ילבקמש ,אופא אלפ הז ןיא

 לש תומייקה תולוכיב תוכמתנ ןניא ןיידע ןויבה ינוגראמ םהיתויפיצ ,הבר הדימבו ;םתושרל םידמועה עדימה

 ןיעידומה תליהק לש ןתלוכימ רתוי רהמ תוחתפתמ תושדחה תויגולונכטהש איה תפסונ היעב 26.הלא םינוגרא

 הנחתפתת דוע המכ דע רעשל אופא לקנ .27יביטקפא ןפואב ןהב שמתשהלו ןתוא ץמאל תינוחטיבה תכרעמהו

 עדימ תורוקמ בלשמה ,יביטרגטניא ןיעידומב ךרוצה .עדימה יפקיהב היופצה היילעה רואל טרפב ,הלא תויפיצ

 ינכרצ תויפיצ םג ,םאתהבו - לדגי קר ,תורחאו תויאבצ ,תויטמולפד תולועפב הכימתל קייודמו ינכדע ,םינווגמ

 ורשפאיש םימדקתמ םילכ םויה רבכ םידמוע םינוגראה תושרל ,לזמה הברמל .םמצע םיתורישהמ ןיעידומה

 םינתשמה םיכרצל ומצע תא םיאתהל ןיעידומל שרדית תיגולונכטה תוחתפתההו ולא תויפיצב דומעל םהל

  28.םיבחרתמהו

                                                             
26. October 6, 2017. Stratfor WorldviewSather, Jon. “The tools of Intelligence Analysis are Getting Smarter.”   
27 Joint ForceDefense Intelligence Analysis in the Age of Big Data.” rapore. “Symon, Paul B., and Arzan Ta 

Quarterly, 79, October 2015.   
28National Defense  ashington DC:WDriven Age.-Weinbaum, Cortney and John N.T. Shanahan. Intelligence in a Data 
.https://goo.gl/FD21PS, 2018. University Press 
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 ימואלה ןיעידומה לעפמו תועיצפמ תויגולונכט

  Big Data(29( קתע-ינותנ

 National-ה תינקירמאה יתרושקתה ףוסיאה תונכוס לש רבעשל דבוע ,ןדונס דראודא ףילדה 2013 ינויב

Security Agency )NSA(, ה יכ ,הפשח הפלדהה .ןוגראה לש תוגווסמה לוגירה תוינכות תודוא בר עדימ-NSA 

-תוצרא יחרזא לכ טעמכ רחא בקוע אלא ,םיילאיצנטופ םיטסירורט תודוא-לע עדימ ףוסיאב קפתסמ וניא

 ןופלטב החיש לכ טעמכ .םה רשאב טנרטניאה ישמתשמ לכ טעמכ רחא השעמלו ,םיעשופ תוברל ,תירבה

 ,תושפתנ יתלב טעמכ ,תורידא תויומכ לע רבודמ .ןוגראה ידי לע וחתונו וטלקוה טא'צ לכו ,ליימ לכ ,ירלולסה

 ןודונס ?ולש עדימה ירגאמ לא הינש ידמ תומרוזה ,הלאכ תויומכ םע דדומתהל NSA-ה חילצמ דציכ .עדימ לש

 קר אוה עדימה ןוסחא ךא .עדימה רגאנ םש ,הטוי תנידמ תוירבדמב םייקנע םייעקרק-תת עדימ-יזכרמ ףשח

  .רתוי יתועמשמה רגתאה הארנכ אוה עדימה חותינ .תחא היעב

 ךותמ דחא קר אוה ךא ,קתע-ינותנ לש יזכרמ ןייפאמ ,םירבדה עבטמ ,אוה עדימה לש לודגה )Volume( חפנה

 שדח עדימ תריצי בצק :)Velocity( תוריהמ אוה ןושארה .ךכ לכ רגתאמל ותוא םיכפוהה םינייפאמ השולש

 תופלדה .םיינגומוה חרכהב םניא םיפסאנה עדימה יגוס :)Variety( ןווגמה אוה ינשה .םייקה רגאמל ףסוותמה

 יכילהת שרוד הלא עדימ יגוסמ דחא לכו - םיליימו ואדיו ,ןופלט תוחיש ,רתיה ןיב ,רגוא NSA-ה יכ ,ודמיל ןדונס

 תויטרפ לע הרימשו החטבא תויעב ןוגכ ,םיפסונ םירגתא םיפרטצמ V-ה תשולש לא .םינושו םיידוחיי דוביע

 .םישמתשמה

 תוישעמ תונקסמו תונבות תוצמל ןתינ דציכ אוה יזכרמה רגתאה ,קתע-ינותנו תיניעידומ היישע לש רשקהב

 םה םידידבה םינותנה ,בור יפ-לעש אוה קתע-ינותנ לש םינייפאמה דחא .ןימזה עדימה יררה ךותמ תויטנוולרו

 תפסונ ךרד םיקפסמ קתע-ינותנ ,תורחא םילימב .םינותנה לש יפרצמה ךרעהמ תורצונ תונבותהו ;תועמשמ ירסח

 לש ינשה ודיצ .'בהז תעידי' גישהל תלוכי תריציב היולת הנניאש ,תיטילנא היעב רתופה יתועמשמ עדימ תגשהל

 תעבקנ תויטנוולרהו ;יטנוולר עדימ אוה עדי ונממ קיפהל ןתינש עדימ קר :עדימה לש יסחיה עבטה אוה עבטמה

 ילבמ ,הלבגה אלל טעמכ עדימ רומשלו ףוסאל ןתינש הדבועה ,ןעטנ רבכש יפכ .ךרוצל םאתהב ןותנ עגרו עגר לכב

 ףסונ רגתא .קתעה-ינותנ ןדיע לש ידוחיי ןייפאמ אוה ,םייוסמ ךרוצ ררועתמ רשאכו םא וילא רוזחלו ותוא דבעל

-ןכו יפארג עדימ ,ילאוטסקט עדימ ,יפרגואיג עדימ ,אמגודל - םיעדימ לש םינוש םיגוס ןיב בלשל ךרוצה אוה

 ינוגרא לש היעב קר הניא ןבומכ וז .וללה םינווגמה םיעדימה לש יפרצמה ךרעהמ תועבונה תונבות קיפהלו ;האלה

 איה ךא ;םינוש םיגוסמו תורוקממ עדימ םיפסואה םילודג םינוגראו תורבח תנייפאמ איה יכ םא ,ןיעידומ

 Need to Know( תעדל-ךרוצה סיסב-לע ףותישהו רודימה ןורקע תא הלגד לע תטרוחה הביבסב תמצעתמ

Basis(.30 יוטיב ידיל אבש יפכ ,םוימויה ייחב םירוסנס לש תרבוגה הצופתה חכונ םצעתהל םיופצ הלא םירגתא 

                                                             
 ןיעידומ :תיניעידומה היישעה ירשקהב קתע-ינותנ ירגתאב קסועה ,"השעמל הכלה ןיעידומ" תעה-בתכ לש ישילשה ןוילגה האר 29
 .2018 ,ןיעידומה לש היגולודתמה רקחל ןוכמה :ןורשה תמר .3 ,ןיעידומו הטאד גיב :השעמו הכלה
 ראורבפ 21 ךיראתב םייקתהש iHLS תרבח לש קתע-ינותנ סנכב לאפרב אטאד-גיב תונורתפ ףנע שאר ,ןוא-רב ידוי אשנש םירבד 30

 .ןויצל-ןושארב 2018



15 
 

 עדימ ןיב דירפהל ,הידמה יצורע ללוכ ,תיחכונה היגולונכטה לש ישוקה רואלו ;'םירבדה לש טנרטניא'ב רקיעב

  .בזוכ עדיממ ןוכנ וא יתימא

 עיתפמ הז ןיא .הלא םירגתאב תלקתנ - תאז השוע הרבח לכ טעמכ םויכו - קנע תויומכב עדימ תפסואה הרבח לכ

 יחכונה ולדוג :םיהדהל ריהמ בצקב חמוצ ,עדימב םיסופד רושקתו שוריפ ,יוהיז וניינעש ,Analytics-ה קושש

 עיגהלו 12.5%-כ לש )CAGR( יתנש יפרצמ רועישב חומצל יופצ אוה 2027 תנש דעו רלוד דראילמ 42-כ לע דמוע

 דבעל דוע םילגוסמ םניא ,ויהיש לככ םירשכומ ,םדא-ינב יכ ,ןבומ 31.רלוד דראילמ 100-מ הלעמל לש קוש לדוגל

 קסועה קרפב .םיסופד רתאלו תונקסמ קיסהל היד 'המכח' הנוכמל םיקוקז םהו ;ולא עדימ תויומכ םמצעב

 .הלא 'תומכח' תונוכמ םוחתב תויזכרמ תויוחתפתה רוקסנ תיתוכאלמ-הניבב

 ןהילע בישהל ןתינש תולאשה יפואל עגונ )םהל קר אלו( ןויב-יתורישל קתעה-ינותנ םיביצמש ףסונ רגתא

 חסונב ,)Descriptive( תוירואת תולאש :םיגוס העבראל תוקלחתמ ולא .םייקנע עדימ-ירגאמ חותינ תועצמאב

 חורב ,)Predictive( יוזיח תולאש ;'הרוקש המ הרוק עודמ' חורב ,)Diagnostic( תוינוחבא תולאש ;'הרוק המ'

 רובע ,םיבר םינבומב 32.'תושעל שי המ' חסונב ,)Prescriptive( תוחנמ תולאשו 'תוריבס וזיאבו הרקיש ןכתיי המ'

 םינוגראה וב ןפואהש אלא .יטילנאה ץמאמה לש הרדשה דומע תא תווהמה תולאשב רבודמ ןיעידומ ינוגרא

-יעדמב םינש תורשע הזמו עבט יעדמב םינש תואמ הזמ תולבוקמה תוטישהמ רזגנ ולאכ תולאש לע תונעל םיליגר

 תא ןוחבל זאו הירואת חסנל וא הרעשה תולעהל שי תישאר יכ ,תסרוג תיטרדנטסה תיעדמה הטישה .הרבחה

 תנשב םסרופו  לגוג תרבחב ךרענש ,ינכפהמ יוסינש אלא .תואיצמב שחרתמה לומ הירואתה לש יובינה תלוכי

 ךא .תעפש תוצרפתהל היצקידניא םיווהמ עדימ יגוס וליא ונחב םירקוחה .השאר לע וזה הטישה תא ךפה ,2009

 הנוכנה הירואיתה תא ומצעב חסנל בשחמל ונתנ םירקוחה ,תואיצמה ןחבמב ןוחבל זאו הרעשה חסנל םוקמב

 לש וחוכ תא ולצינ אלא ,תעפשה תוצרפתה תא תומאות שופיח תולימ ולא שחנל וסינ אל םה .קתעה-ינותנ ךותמ

 תעפוהל הבוט היצקידניא תווהמש הלא תא רורבל ןכותמו - תומייקה שופיחה תולימ לכ תא קודבל ידכ בשחמה

 33.הפיגמה

 ,)Anderson( ןוסרדנא סירכ ןכל םדוק הנש םסרפש ןפוד אצוי העד-רוטל ףקות הנשמ ןתנ לגוג ישנא לש רמאמה

 הטישה תא רתיימ עדימה ףטש :הירואיתה לש הפוס" התייה רוטה לש ותרתוכ  .Wired היגולונכטה ןיזגמ ךרוע

 :תוירואיתו תורעשה ,םילדומ חוסינב םעט דוע ןיא אטאד-גיבה ןדיעבש ןוסרדנא ןעט ובו ,"תיעדמה

 ונחנא .'קיפסמ אוה םאתמ' :רמול ונל םירשפאמ )אטאד-גיב לש( םיטייב-הטפ .רתוי הבוט ךרד ונידיב שי ,תעכ" 
 ונחנא .גציימ אוה המ תודוא תורעשה אלל עדימה תא חתנל םילוכי ונחנא .םילדומ רחא שפחל קיספהל םילוכי

                                                             
31 2018. .Statista Dollars).” U.S. Billion (in 2027 to 2011 From Revenue, on Based Size, Market Data Big of Forecast“ 

https://goo.gl/JQ8cKq. 
 21 ךיראתב םייקתהש iHLS תרבח לש קתע-ינותנ סנכב  Juniper Networks תרבחב יגולונכט ץעוי ,היחרז םריבא אשנש םירבד 32
 .ןויצל-ןושארב 2018 ראורבפ
33Ginsberg, Jermey, Matthew H. Mohebbi, Rajan S. Patel, Lynnette Brammer, Mark S. Smolinski, Lary Brilliant. 

"Detected Influenza Epidemics Using Search Engine Query Data." Nature, 457, February 19, 2009. 
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 םימתירוגלאל תתלו ,וימימ עדי םלועהש רתויב םיקזחה םיבשחמה ךותל םינותנה תא קורזל םילוכי
  34 ".אוצמל םילגוסמ םניא םינעדמהש םיסופד םהב אוצמל םייטסיטטס

 ,עדימ לש תורידא תויומכ םע דדומתהל יוכיס ןיא אליממו רחאמ יכ ,ונעט לגוג ירקוחו ןוסרדנא ,תורחא םילימב

 ישונאה חומה לש הלועפה ןפואל המיאתמ ןתכרפהו תורעשה תאלעה לש תיעדמה הטישה .תוסנל אל ללכ ףידע

 תוהזלו ,ויהיש לככ םיבר ,םינותנה לכ לע רובעל רתוי הברה לק בשחמל .בשחמה לש הלועפה ןפואל אל ךא -

 .םישוחינו תורעשה תולעהל רשאמ - םייובח םיסופד םכותב

 םישנא םתוא ,ןיעידומה ישנא לש 'הקיתווה הידרווגה' ןאכ הנכנש ימ לש םהיתודמעל רומג דוגינב תדמוע וז השיג

 לככ קזח - בשחמ יכ ,םירובס הלא .הרקה המחלמה ןדיעב ושבוגש תושיפת תארשהב בצוע יניעידומה םמלועש

 עצבלו תונבות קיפהל תישונאה תלוכיה תא דחוימבו ,ישונאה חומה תא ףילחהל לכוי אל םלועל - היהיש

 ,ןייצנ התע-תעל ךא ,יניעידומה לעפמב הנוכמו םדא ןיבש םיסחיה לע רבדנ ךשמהב .)Judgment Calls( םיטופיש

 לש ותאצוהל םיזמרמ םניא יניעדומה השעמב םייגולונכט םיעצמא בוליש לש רתויב םיבהלנה םיכמותה םג יכ

 םילגעממ םדאה תאצוהו הנוכמ-םדא תקימניד יונישל םיארוק םהש אלא .יניעידומה השעמהמ םדאה

 .םישישב לטב וחוכ ,בשחמל סחיב ,םהבש םימייוסמ

 תוהזל ,עדימה יררהב 'רדס תושעל' ורשפאיש תולוכי חתפל םויה םילעופ דחאכ יטרפהו ירוביצה קושב םירקוח

 - 'םימדקתמ םיירקחמ םיטקיורפל תיאבצה תונכוסה' :הלק הרוצב ןתוא שיגנהלו תונבות קיפהל ,םיסופד

DARPA )Defense Advanced Research Projects Agency( תונקסמ קיסהל ןתרטמש תוכרעמ תחתפמ 

 תוריהמב תוהזל םילגוסמה םימתירוגלא תוברל ;תויוגהנתה יסופד תופמל הרטמב ,עדימ לש קנע תויומכמ

 תוהזל תוסנמ DARPA תחתפמש תוכרעמה .תוצובק וא םידיחי ,תוכרעמ ידי-לע ,םינוכיס תורציימה תוילמונא

 הידמב תונויער לש תוטשפתה רטנלו דודמל ,גלטקל ,רתאל תולוכי ןהו )תונוכמו םישנא ללוכ( תויושיי ןיב םיסחי

 35.םיטרסו תונומת לש תיטמוטוא הזילנאל תופסונ תוטיש דצל ,תיתרבח

 םיסופד חותינ יכרצל החתופש בשחמ תנכות תראותמ ובו רקחמ הנורחאל םסרפ RAND רקחמה ןוכמ

 החמומו תוגהנתהה-יעדמל החמומל ףתושמ םזימכ החתופ הנכותה ,םוסרפה יפ-לע .קתע-ינותנב םייתוגהנתה

 ינשהו ,טסקט תוסיפו תוידוחיי תועפות ריבסהל ידכ הפשה יבגל ויתונבותב שמתשה ןושארה :בשחמה-יעדמל

 הנומתה לע תולכתסה ןכמ רחאלו ,טסקטה לש םיידוחייה םינייפאמה יוהיז הליחת ללוכה ,ךופה ךילהת עציב

 ,טסקט לש תולודג תויומכ קורסל תרשפאמ הנכותה ןושאר בלשב ,דנאר תנעטל .תונבות שבגל ידכ רתוי הבחרה

 ןייפאל םג ,ךשמהבו ;ורציש ינושל עדימ סיסבל ןתאוושה ךות ןתעפוה תורידת תא ןוחבלו תוידוחיי םילימ תוהזל

 36 .)תילילש/תיבויח ,אמגודל( טנמיטנסה הנוכמש המ ,םהלש יאוולה תועמשמ תא

                                                             
34June 23,  ,WiredMakes the Scientific Method Obsolete.”  Anderson, Chris. “The End of Theory: The Data Deluge 

2008.  
35Defense Advance Research Projects Agency, 2015. Virginia: . Breakthrough Technologies for National Security   
36.https://goo.gl/Bef6od. October 16, 2017. Rand Review“Big Data, Big Questions.”  Irving, Doug.  
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 תואמגוד המכב קפתסנ .ןאכ םתוא רוקסלמ העיריה הרצקו ,רופסמ םיבר םיתורישו םירצומ עיצמ יטרפה קושה

 :תורצק

• Poptip חור-יכלה תמא ןמזב ןיבהל הרטמב ,תיתרבח-הידמ תומרופטלפב חיש חותינ תוריש העיצמ 

 Natural( תיעבט הפש דוביע תכרעמ - Zipline לע תססובמ הלש היגולונכטה .רוביצה לש )טנמיטנס(

NLP –Language Proccessing ( 37.תיתרבח-הידמב הרובעת תמא ןמזב תחתנמו תרטנמה  

 ללוכה ,םיליימיא ססובמ קתע-ינותנ חותינל םדקתמ ילכ :Newman תורישה תא העיצמ Sotera תרבח •

 רחא תוריש .דועו םילועש םיאשונ ,תויושיי ןיב םירשק חתנל רשפאמ ילכה .היצזילאוזיו ילכ םג

 קתע-ינותנ ךותב תומגמ יוהיזל תיתרבח-הידמ לש הזילנאל ילכ :Graphene אוה הרבחה העיצמש

 ךא ,םרגטסניאבו רטיווטב הרובעת רוטינל תדעוימה תכרעמ :Genie אוה ישילש תוריש .םייסנניפ

 עדימ וא )Geotagged Text( יפרגואג ילאוטסכט גוית םיללוכה םירחא םינותנ-ידסמ םג חתנל תלגוסמ

 םילימ ןנע ,)Heat-Maps( םוח-תופמ תועצמאב ,ילאוזיו ןפואב תונבות הגיצמ תכרעמה .ילאוזיו

)Cloud-Word( 38.תויושיי ןיב םיסחי הארמו ;תואלבטו  

 ,Palantir תרבח איה ,םיינוחטב םירשקהב דחוימב ,Analytics-ה םוחתב רתויב תיזכרמה הרבחה •

 הרבחה 39.רלוד דראילמ 20-כב םויה ךרעומ היווששו - CIAה לש Tel -Q-Inןרק רתיה ןיב ,הב ועיקשהש

 ,הסיט יסיטרכ תונמזה ,םייסנניפ םיכמסמ תמגוד ,םינווגמ עדימ תורוקמ תוקרוסה תונכות תקפסמ

 םניא םיישונא םיטסילנאש םירושיק תשפחמ ,דועו תיתרבחה הידמב םימוסרפ ,ראלולס תוחיש ימושיר

  40.תימנידו תילאוזיו הרוצב תאז הגיצמו ,רתאל םילגוסמ

 תווחו םיזכרמ םנשי םויה רבכ ,יטרפה רזגמב .עדימה ןוסחא רגתא איה קתע-ינותנ לש רשקהב הנורחא היגוס

 ןיעידומה תליהק .בר ףסכ הלוע םרומישו םתלעפה ,םתמקה תולע ךא ,םימוצע לדוג ירדסב עדימ ןוסחאל םיתרש

 הקישה ,ךכ ךרוצל .לודג יזיפ חטש ושרדי אלשו הלוז תולעב עדימ ןוסחא תויצפוא רחא תשפחמ תינקירמאה

DARPA םשב טקיורפ -MIST (Molecular Information Storage)   עדימ ןוסחאל תויגולונכט חתפל ותרטמש 

 הזיראהש אוה  DNAתלוקלומ לש ןורתיה .םירחא םיירמילופ םינבמב שומיש ךות וא ,DNA תולוקלומ יבג-לע

 ןוסחאש קר אל .ירעזמ חטשב עדימ לש הרידא תומכ ןתועצמאב ןסחאל תרשפאמ תולוקלומה לש הפופצה

 רבודמ .םינש תואמ ידכ דע רתוי ההובג היהת עדימה תודירש םג אלא ,רתוי ליעי הלא תולוקלומ יבג-לע עדימה

 41.עדימה רוזחא תלוכי חותיפו עדימה תריגא תלוכי חותיפ :םייזכרמ םיבלש ינש ללוכה ,יתנש עברא טקיורפב

                                                             
37 .Poptip 2018 יאמ 3 ךיראתב הלדנ.https://goo.gl/kAVb2C  

Sotera Defense Solutions. 2018 יאמ 3 ךיראתב הלדנ   https://goo.gl/YrESe5. 
39. February CNBCPalantir CEO says investors will be 'positively surprised' at the company's margins.” “Lipton, Josh.  

28, 2018. https://goo.gl/2Lis8r. 
40. Palantir 2018 יאמ 3 ךיראתב הלדנ. https://goo.gl/h6Wzjo  
41. And: Corrigan, Jack. “Intelligence Community wants to use DNA to IARPA“Molecular Information Storage.”  

. June NextGovThe IC is exploring whether polymers could be the future of data storage.” Store Extrabytes of Data: 
11, 2018.  
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 םיטובורו תיתוכאלמ-הניב

 לכ תא עצבל תונוכמ לש תלוכיל תסחייתמ )Artifical Intelligence( תיתוכאלמ הניב ,הבחרה התרדגהב

 תונוכמה לש תלוכיל תוסחייתמ רתוי תומצמוצמ תורדגה .עצבל םילגוסמ )םייח-ילעב וא( םדא-ינבש תולועפה

 ןפואב תולועפ עצבל ,וז השיפת סיסב-לעו ןתביבס תא שופתל תולגוסמה תונוכמל 42 ;תויפיצפס תומישמ עצבל

-ינב לש תויביטינגוק תולוכי תוקחמ תונוכמ ובש ןפואל וא ;תולועפה תורטמ תא גישהל םייוכיסה תא םסקממה

 43.תויעב ןורתפ וא דומיל אמגודל ,םדא

  :םיפסונ םיגשומ המכל תסחייתמ תיתוכאלמ הניב

• Natural Language Processing )NLP(: םדא-ינב תפש ןיבהל תונוכמל רשפאמה יבושיח ךילהת, 

 הנבומ-יתלב עדימ תחקל תלגוסמ הנוכמה .םמצעב תרבודמו הבותכ הפש רציילו ,רבודמו בותכ ןפואב

)Unstructured(, םילגוסמ םדא-ינבש הנבומ-יתלב ןפואב בוש ורצייל זאו תינבומ הרוצב ותוא דבעל 

 .ןיבהל

 הקימתירוגלאב שומיש השועה תיתוכאלמ הניב לש םוחת-תת :)Machine Learning( הנוכמ-תדימל •

-Rules( תודוקפ-ססובמ ןויגה לע ןעשנ וניאש ןפואב ,עדימ ךותמ קיסהלו דומלל תלגוסמה תמדקתמ

Based Logic( תונוכמה ,תולודג עדימ תויומכ ךותמ הדימל תועצמאב .םדא-ינב ידי-לע שארמ עבקנה 

 תישונא תוברעתהש יופצ ,קוחר-אלה דיתעב .םדא-ינב לש תיקלח תוברועמב ,'ןמצע תא דמלל' תולוכי

 .התומלעה ידכ דע טעמתתו ךלת וז

 תותשר לש םילדומב שומיש השועה הנוכמ תדימל לש תמייוסמ הרוצ :)Deep Learning( הקומע הדימל •

 עדימ לע ןמשייל ןתינש תויזחת רצייל  הרטמב ,)ישונאה חומה לש הנבמל המודב( תוישונא םינוריונ

 44.יכרריה ךילהתב שדח

 ידי-לע ,תוכרעמ לש תויחמומ חותיפל סחייתמ ןושארה :תיתוכאלמ הניב לש םיפנע השולש לע עיבצהל ןתינ

 יזכרמה ןורסחה .)ןימא וניא עדימה יזא ,ןימא וניא רוקמה םא ,אמגודל( םיטושפ םיאנתל ישונאה עדיה 'םוגרת'

 דצל ,םיללכ וא םיאנת לש )יפוסניא אל םא( בר רפסמ רידגהל שי ירהש ,םיבאשמ תריתע איהש אוה וז השיג לש

 ,תונוש תולועפ עצבלו ןנכתל הנוכמל רשפאל הסנמ תיתוכאלמה הניבה לש ינשה ףנעה .תמא ןמזב םנכדעל ךרוצה

 ףא .תילמיטפוא הרוצב דעיל עיגהל הרטמב ,תויורשפא רפסמ ןיבמ עוסנל יאדכ ביתנ הזיאב טילחהל ,אמגודל

 הדימב - תוקחמ רבכ הז גוסמ תוכרעמ ,ןושארה ףנעל המודב ,םיאנת תרדגה שרוד ןיידע הלא תוכרעמ ןונכתש

 ישילשה ףנעה .תויביטיאוטניא חרכהב ןניאש תונקסמ תוקיסמו תישונאה היצנגילטניאה תא - תמייוסמ

 רוציל רשפאמה ןפואב ,םיימניד םינותנ ירגאמ לש הנשנו רזוח לואשת לע תססבתמה הנוכמ תדימלל סחייתמ

  .שדח עדי

                                                             
42. NewYork: Intelligence: A Logical ApproachComputation Poole, David, Alan Mackworth and Randy Goebel.  

. 1998, p.1 Oxford University Press 
4355.): 2003( ,Prentice Hall .Artificial Intelligence: A Modern ApproachRussell, Stuart and Peter Norvig.   
44117.–85): 2015, (Neural Networks Overview."Schmidhuber, Juergen. "Deep Learning in Neural Networks: An   
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 ךא ,םדא-תויומד תונוכמל םירשקתמ םיטובור ,תיראלופופה תוברתב .םיטובורל םג תרשקתמ תיתוכאלמ הניב

 ,תונויקנ ,בשחוממ הנעמ ךרד ,תוצצפ קוליסמ :םימוחת ןווגמבו תורוצ ינימ לכב םויה רבכ םיעיפומ םה ,לעופב

 םיעייסמ םהו ;תונימז לש תויעב ,וב תורושקה תויולעה ,םדא-חוכ לש תולבגמ םיקלסמ םיטובור .דועו םיחותינ

 לע תדמוע  םישייואמ-יתלב םילכו םיטובור לע תימלועה האצוהה יכ ,עיתפמ הז ןיא 45.תויביטקודורפה רופישב

 ,רלוד דראילמ 218-מ הלעמל לש רועישל 2021 תנשב עיגהל היופצ איהו 2018 תנשב רלוד דראילמ 103-מ הלעמל

  %25.4.46 לש תיתנש תיפרצמ החימצ אטבמש המ

 חוכ :הקימתירוגלאו עדימ ,בושחמ חוכ :םיעונמ השולש ידי-לע רקיעב םיחתפתמ הקיטבורו תיתוכאלמ הניב

 עצבל תלגוסמ איהש תוארוהה רפסמ יפ-לע דדמנ אוהו ;תמייוסמ המישמ עצבל הנוכמה תלוכיל סחייתמ בושחמ

 ליפכי בושחמה חוכ"( 1965 תנשב רבכ ראתל ביטיה רומ קוחש ,בושחמה חוכב הרידאה תומדקתהה .ןותנ עגרב

 אלא ,)םוטאה תמרב ,חיננ( דבעמ לש ילמינימה לדוגב חרכהב רצעת אל ,)"םייתנש דע יצחו הנשל תחא ומצע תא

 יופצ ,תרחא וא ךכ .יטנווק בושחמ דעו םיריעז םידבעמ לש לודג רפסמ ףוריצמ :םיפסונ םינוויכב חתפתהל הלוכי

 47 .דיתעב לודגל ךישמי בושחמה חוכש

 Machine( הנוכמה ןומיאל סיסבה תא הווהמ אוה ןכש ,תיתוכאלמ הניב לש םייחה םס תניחבב אוה עדימ

Training(. בורקה דיתעב םג היעב הווהת אלש חינהל ריבסו הייעב הווהמ הניא ותונימז ,עדימ שדוג לש ןדיעב; 

 ,ןורחאו .םינוש םיגוסמ םירוסנסו םידיינ םירישכמ לש תרבוגה הצופתהו תרבוג תוירושיק חכונ טרפב

 הז םוחת םג .םידעצ לש יפוס רפסמב ,תמיוסמ המישמ לש עוציבל תיעמשמ-דחו תיתטיש ךרד אוה םתירוגלא

 םושיי ךשמה רואלו ;םינוגראו תולשממ דצמ קתעה תועקשה חכונ רתיה ןיב ,םדקתהלו ךישמהל יופצ

 .םיתנכתמ לש תונווגמו תולודג תוליהק ברקב תונשדח תודדועמה ,חותפ-דוקו םינומה-תמכח לש תוקיטקרפ

 םלוא .תונוכמה ירוחאמ םידמועה םימתירוגלאה תא ללכשל םדא-ינב לש תלוכיל תועגונ ולא תומגמ-תת יתש

 48.ןמצעב - םימתירוגלא חתפל םג דיתעבו - תנכתל תולגוסמה ולאכ ,שדח גוסמ תונוכמ לע םג ונרשבתה הנורחאל

  .רתויב םדקתמה גוסהמ הנוכמ תדימלל ףסונ יוטיב והז

 תונוילע ,תיאבצ תונוילע :םיטביה המכב שבשמ לאיצנטופ שי תיתוכאלמ הניבל ,ימואל ןוחטב לש םירשקהב

 .םינושארה םיטביהה ינשל ןאכ סחייתנ ונא 49.תילכלכ תונוילע עדימב

 בלתשת םיטובור בולישב תיתוכאלמ הניב ,)תורופס םינש( בורקה ןמזה חווטב ,תיאבצ תונוילע תניחבמ

 המיחלל םדא-ינב-תססובמ המיחלמ רבעמה תא ץיאת םג תעב-הב ךא ,ברקה הדשב םדא-תוססובמ תוכרעמב

                                                             
45. August 27, 2014. Boston Consulting GroupSander, Alison, and Mel Wolfgang. “The Rise of Robotics.”  

https://goo.gl/Vm7bac. 
46Worldwide Spending on Robotics and Drones Forecast to Reach $103 Billion . “Goepfert, Jessica, and Michael Shirer  

in 2018, According to New IDC Spending Guide.” International Data Corporation. January 23, 2018. 
https://goo.gl/Jjz9yM. 

 הנומש לכ לפכות ,ילמינימ ריחמב םיבלושמ םילגעמב םירוטסיזנרטה תופיפצ ,ותנעטל .רומ ןודרוג ידי-לע 1965 תנשב עבקנ רומ קוח 47
 דמע 2000  תנש דעו1971  תנשמ םירוטסיזנרטה תופיפצ לש הלפכהה בצק לטניא תרבח ינותנ יפ לע .םישדוח העבראו םירשע דע רשע
.no. Electronics g More Components onto Integrated Circuits.""Crammin Moore, Gordon E ,38 ,.םייתנשמ רתוי תצק לע
.8, (1965): 4 

48. April 27, 2018.Fast CompanyGrowthaus, Michael. “An AI Can Now Write Its Own Code.”   
49Cambridge: Belfer Center of Harvard . Artificial Intelligence and National Security Allan, Greg, and Taniel Chan. 

Kennedy School, 2017. 
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 the Russian Military( תיסורה תיתיישעת - תיאבצה הדעווה ,אמגודל .תושייואמ יתלב-תוכרעמ תססובמ

Industrial Committee( לע ססבתי יסורה אבצה לש םחולה חוכהמ 30% ,2030 תנש דע היפל תינכת הרשיא 

  .תויטובור תוכרעמ

 םייאבצו םיירחסמ םייטובור םימושייל קושה :וילותיחב ךא יוצמ ברקה הדשב תוימונוטוא תוכרעמל רבעמה

 שומישב יוצמה רצוממש ,םינפחר איה ךכל אמגוד .חנוצ הדיחיל ריחמהש דועב ,תילאיצננופסקא הרוצב חמוצ

 ,הנוכמ תדימלב בחרנ שומיש .שפנ לכל הווש ריחמב םיעוצעצ תויונחב רכמנה ףדמ רצומל וכפה םידדוב תואבצ

 םינפחר ,אמגודל .םיטובור לש הצופתה לע תיטמרד הרוצב ועיפשי ,םיריחמב החינצו קושה תחימצ םע בולישב

 אל םא( יפלאב ברקה הדש תא ףיצהל תואבצל רשפאל םייושע דמימ-תלת תוספדמב םסיפדהל ןתינש םיריעז

 לש תונימזה 50.םינפחר יליחנ תשיפתב יוטיב ידיל אבש יפכ ;םיקרח לש לדוגב םיריעז םינפחר )יפלא-תואמ

 ,םיילאנויצנבנוק תואבצל קר אל תונורתי הנקת ,םימכח םיטובור לש תרבוגה הצופתל ןחבמ הרקמכ ,םינפחר

 ןתינ ,תאז םע .העישפ ינוגרא דצל ,רורטו הלירג ינוגרא תמגוד םייתנידמ-אל םימרוגל - רקיעב ילואו - םג אלא

 ריבס )םייתנידמ-אל םימרוגו תואבצ( המיחלב םיברועמה םימרוגה לש תיטולסבאה המצועהש םגהש ךירעהל

 51.תיטמרד הרוצב הנתשי אל םואלה-תונידמ תואבצ לש תיסחיה המצועה ןזאמ ,הלעתש

 בצמ ךא ,תוימונוטוא תוכרעמ לש תומדקתהה תא םיליבגמ תוכרעמה לש המצועהו לקשמה ,לדוגה ,העש יפל

 .עצבל םילגוסמ ויה לע-יבשחמ קר רבעבש תולועפ םיעצבמ םויה םימכח םינופלטש יפכ קוידב ,תונתשהל יופצ הז

 בולישב תובכרומ תומישמ עצבל ולכוי תוימונוטוא תויטובור תוכרעמש רעשל שי ךוראו ינוניב חווטל טבמב ,ןכל

 תוכרעמש תלוכי – םירופיצ לש םייפנכו םיינזא ,םייניע ,חומ לש בוליש ,אמגודל ,עבטב תוהזל ןתינש תולוכי

 המרופטלפ יבג-לע תנרכנוסמו תמאותמ הרוצב אל יאדווב ,הילא עיגהל תולגוסמ ןניא ןיידע םויה תוימונוטוא

 רקיעב תויניעידומ תולוכי ןיב רשקלו ,הלאכ םירוסנס ןיב דיתעב בלשל יושע יטובור קרח ,תיטתופיה .תחא

  .תויעצבמ תולוכי ןיבל יפוסיאה םוחתב

 שומיש .דבעל םילוכי םהשמ עדימ רתוי םויה רבכ םיפסוא םלועה יבחרב ןויב ינוגרא ,עדימב תונוילע תניחבמ

 ריווא ימוליצ םיחנעפמ ובש ןפואה אמגודל הנה .וזה היעבה תא רותפי תיתוכאלמ הניב תוססובמ תונוכמב

 תורבחב םג ומכ ,ןויב ינוגראב בחרנ שומישב םויה רבכ תואצמנ הנומת-דוביע תועצבמה תוכרעמ .ןיוול תואמדהו

 םימדקתמה םימושייה דחא אוה הנומת דוביע ,השעמל .)הלש Street View-ה תוכרעמו לגוג אמגודל( תויטרפ

 ןומיאל ץוחנה ןימזה ילאוזיוה עדימה לש תויפוסניאה תויומכה לשב ,הנוכמ תדימלו תיתוכאלמ הניב לש רתויב

 ,טניגיס תמגוד ,תורחא תונילפיציד רובע םג תוחתופמ תויטמוטוא דוביע תוכרעמו בר לאיצנטופה ךא .הנוכמה

 ,הנבומ-אל עדימ לש הזילנא עוציבל תופסונ תוכרעמ .טסקטו לוק דוביע תוכרעמב שומיש השענ םויה רבכ םש

 רמוחה לש רקחמו דוביע עצובמ ובש ןפואה תא דוסיה ןמ תונשל תוחיטבמו ;שומישב רבכ תואצמנ ןה םג

 ןפואה תא םג אלא – דבועמו ףסאנ עדימ וב ןפואה תא קר אל – דוסיה ןמ הנשת תיתוכאלמ הניב .יניעידומה

 אמגודלש יפכ ,תיטמוטוא הרוצב םירצוימה םיילאוטסקט תוחוד קר וניא הזכ עדימ .רצוימ יניעידומ עדימ ובש

 םיללוכה םיידמימ-בר םייניעידומ םירצות רצייל םג ולכוי ןה אלא ,וקסיסנרפ-ןסמ  Premier AI תרבח תעצבמ

                                                             
49  . Defese Advanced Research Projects AgencyEnabled Tactics (OFFSET)." -"OFFensive Swarm

https://goo.gl/Kq89fY 
51. IbidAllan and Chan.   
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 םינבממ לחה - תויניעידומ תורטמ לש םיידמימ-תלת םיגוציי וא ,טסקטב םיבלושמ םיכורע םינוטרס ,אמגודל

 ןפואב ,וילא תשגל ושרוי אל ןיעידומה ירקוחש עדימב לפטל ושרוי םימתירוגלאש ןכתיי ,דיתעב .םדא-ינבב הלכו

 52.תיתוכאלמ הניב לע םיססובמה תונורתפ ץומיא תלאשב תופסונ תומליד ףיציש

 רקחמל םג תיטנבלר תויהל היושע איהו ,יעדמה רקחמה םוחתב אקווד תוהזל ןתינ תרחא תירשפא תוחתפתה

 לש היצמוטוא תועצמאב אמגודל ,תואצמהה בצק תא ץיאהל םילוכי תיתוכאלמ הניב לש םימושיי .יניעידומה

 תוזיתופיה חתפל ,תימונוטוא הרוצב ,תלגוסמה תיטובור תכרעמ וחתיפ םינעדמ ,לשמל ךכ .םייעדמ םייוסינ

 תוזיתופיהל עגונב תונקסמל עיגהלו תוזיתופיהה תניחבל םייעדמ םייגולויב םייוסינ עצבל ,םונגל תורושקה

 Barrow ןיב תופתוש .םיירקחמ םירמאמ יפלא-תואמ לש הזיתניס עצבל תלוכיה איה תפסונ אמגוד .וללה

Neurological Institute ןיבו IBM הפש דוביעב שומיש השועה תכרעמ תריציל האיבה )Language 

Processing( םוחתל םיעגונה םיימדקא םירמאמ לש קתע ירפסמ חתנלו קורסל ידכ Neurodegenerative 

Disease םינג השימח תוהזל החילצה תכרעמה ,הז הרקמב ;םהלש יפרצמה חותינהמ תועבונה תונקסמ קיסהלו 

 אמגודל ,םייסדנה םינונכת לש היצזימוטפוא עצבלו רצייל ולכוי הלא תוכרעמ ,ןורחאו 53.הלחמל םיעגונה

 .אמגודל בכרה תיישעתב שומיש השענ רבכ ולא תוכרעמב .תומדקתמ תויצלומיס תועצמאב

 ואדיו ינוטרס לש יטמוטוא יוהיזל תשמשמה השדח היגולונכט יטירבה םינפה דרשמ ףשח 2018 ראורבפ שדוחב

 ילכה .הנומתו עמש לש חותינ סיסב לע ,)ש"אעד( תימאלסאה הנידמה לש הלומעתה ךרעמ תא םישמשמה

 םימישרמ םינותנ גיצמו םימייק םינוטרס ףלאכ לע ןמוא אוהוMachine Learning  לש תויגולונכט לע ססבתמ

 הלוכי תימאלסאה הנידמה יכ ,םינעוט ילכה תא םירקבמה .99%-מ הלעמל לש קוידב ,הלומעתהמ %94 יוהיז לש

 השק היהיו יביטפדאו ןכדעתמ ילכהש םינעוט ויחתפמש דועב ,התוליעפ ינייפאמב יוניש ידי-לע ותוא ףוקעל

  54.וילע םירעהל

 תלוכיה חתפתת םג ךכ ,תוצופנו תולוז תויהל וכפהי ולא תויגולונכטש לככ דחוימב ,עבטמה לש ינשה ודיצמ

 תוכרעמ לולכשב ךרוצל איבי ורותבש המ ;דואמ ההובג תונימא תמרמ הנהנה ףייוזמ עדימ רצייל תידגנה

 ןויב ינוגרא לש ףסונ דיקפת לע םג עיפשי רבדה .הלילח רזוחו - הזכש עדימ יוהיזל תיתוכאלמ-הניב תוססובמ

 ונשי ,םייתנידמ םימרוג ידיב תונותנ ויהישכ ,הלא תולוכי ןכש ,עדימ לע היצלופינמו תיגולוכיספ-המחול אוהו

 וקינעי םירוסנס ינוילמל תורבוחמ לע-תוכרעמ ,אמגודל ךכ .העדות לע המיחל לש תומייק תושיפת דוסיהמ

 ;ץוחמו תיבמ םינייוע םימרוג רחא בקעמ עצבל תלוכיל רומאה לכב םייתנידמ םימרוגל תשפתנ-יתלב המצוע

 תושדח לומ דקפתל ושקתי תישפוח תונותעו םייטרקומד םיכילהת ,תמאהמ דרפנ יתלב קלח ךופהת הלומעת

 קובסייפ ומכ תורבחב( יטרפה רוטקסב םג ומכ ,תינקירמאה ןיעידומה תליהקב קוסיע רכינ הז עקר-לע 55.תובזוכ

                                                             
52, 90 (July Joint Force QuarterlyDriven Age.” -Intelligence in a DataCortney and John N.T. Shanahan. “Weinbaum,  

3, 2018): 4-9.. 
53February 20, 2017.   ,IBMWatson Health. “Watson Health Stories: Barrow Neurological Institute.” 

https://goo.gl/spMnNP. 
54. “New technology Revealed to Help Fight Terrorist Content Online.” The Rt Hon Amber Rudd MP and Home Office 

Gov.UK, February 13, 2018. https://goo.gl/5GgjAD ןכו: Temperton, James. “Isis Could Easily Dodge the UK's AI-
powered Propaganda Blockade.” Wired, February 13, 2018. 

55 Artificial Intelligence and The Future of Defense: Spiegeleire, Stephan De, Matthijs Maas, and Tim Sweijs. 
Strategic Implications for Smalland Medium-Sized Force Providers. Netherland: The Hague Centre for Strategic 

Studies, 2017. 
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 הלועפ-ףותישל תואירקה תוברתמו ;Fake News-ה רגתא םע ודדומתיש םייגולונכט תונורתפ תאיצמב ,)לגוגו

 DARPA הקישה אמגודל ךכ 56.הז רגתא םע תודדומתה ךרוצל ,יטרפהו ירוביצה רוטקסה ןיב תידדה הדימלו

 57;להק-תעד לע העפשה יכרצל שומיש ןהב השענש תופייוזמ תונומת רתאתש היגולונכט חתפל התרטמש תינכת

  Credibility Assessment Standardized Evaluation (CASE) םשב המוד תורחת הקישה IARPA-ו

 ףא ינקירמאה הנגהה דרשמ 58.עדימ לש תונימאו תונמיהמ תניחבל םיינוגרא-םינפ םיטביהב רתוי תדקוממה

 Deep תאיצמל תיתוכאלמ-הניבב שומיש השועה ןושארה יזנרופה ילכה לש חותיפה תמלשה לע הנורחאל עידוה

 -Fakes םיפייוזמ ואדיו יעטק )Deep Fakes( 59.הנוכמ-תדימל תרזעב םמצעב םירצוימה 

 םיסכנ רותיאו יוהיז ךרוצל אמגודל ,)טנימוי( םיישונא תורוקמ תלעפהל עגונ תיתוכאלמ-הניב לש ףסונ םושיי

 םינכוס יוהיז ךרוצלו םיליעפמ/םינכוס ןומיא ךרוצל םהמ תוגירח יוהיזו םייתוגהנתה םילדומ חותיפ ;סויגל

 תיתוכאלמ-הניב תססובמ תלוכי - Behavioral Biometrics ףסונ ררועתמ םוחת ריכזהל שי הז רשקהב .םילופכ

 רחא םדאל שפחתמה םדא ,אמגודל ,תוילמונא תוהזל רשפא םתועצמאבש םייזיפו םייתוגהנתה םיסופד יוהיזל

-הניב ,ןורחאו 60.םירחא םיטביהו לוק יוהיז ,תומיתח ףויז ,)הנוש הכילה ,אמגודל( והומכ גהנתמ ירמגל אל ךא

 תוביבס רוציל רשפאת ,)Augmented Reality( הדוברו )Virtual Reality( המודמ תואיצמ בולישב תיתוכאלמ

 דוקיפה תולוכי תא ללכשל םג ומכ ,חטשל םתחילש ינפל תוחוכ ןמאל ךכבו םיידיתע םיעצבמ ירוזיא לש תומודמ

 61.םיקחורמ םיעצבמ תעב תוטלחהה-תלבקו הטילשהו

 62םינומהה-תמכח לש אבה רודה

 ידי-לע רצוימ רחא רבד לכ וא תודובע ,תועד ,תונויער  םהבש םיבצמ לש בחר ןווגמל תסחייתמ םינומה-תמכח

 Information( עדימ-תייגולונכט ססובמ לדומל תסחייתמ רתוי הדח הרדגה 63.םישנא לש הלודג הצובק

Technology - IT(, תוצובק ידיב יוצמה רזובמ עדי ףנממה ,רוצייו תונויער תריצי ,תויעב ןורתפל דעוימה 

 עדי חותיפל השיפתכ  םינומהה-תמכח ,תורחא םילימב 64.םינוגראל םינווגמ םיבאשמ רצייל הרטמב ,םידיחיו

 חותיפל תויתרוסמ תושיגל המודב ,תיזכרמ הטילשו תוליעי לש ליהמת רוציל תרתוח - עדימ תייגולונכט בולישב

 65.תויתריציו תונשדח לש רוזיבבו היצזיטרקומדב תונומטה תולעותה דצל ,יגטרטסא ןונכתו )רקחמ( עדי

                                                             
56War Terrorism." -Frederick, Kara. "How to Defend Against Foreign Influence Campaigns: Lessons from Counter 

On The Rocks. October 19, 2018. https://goo.gl/vfmrTY. 
57  . March 26, 2018.National DefenseDARPA to Tackle Fake News Scourge (Updated).” Magnuson, Stew. “ 
58 .https://goo.gl/xYVXhm. IARPA“Credibility Assessment Standardized Evaluation (CASE) Prize Challenge.”    
59MIT Technology The Defense Department has produced the first tools for catching deepfakes.” . “Knight, Will 

Review. August 7, 2018. 
60  https://goo.gl/m7nB6y. DARPAKeromytes, Angelos. “Active Authentication.”  
61Artificial intelligence could turn data paralysis into information analysis.” Gray. “ and Stephen FedericoClemente,  

. October 1, 2018.The Cyberedge 
 ,ןיעידומו הטאד גיב :השעמל הכלה ןיעידומ ".םייניעידומ םיכרצל םינומהה תמכחב שומיש" .יש ,ץיבוקשרה :לע ססבתמ הז קרפ 62
 .89 - 77 ע"ע ,)2018 יאמ( .3
63Howe, Jeff. “`Crowdsourcing: A Definition', nd: A. June 1, 2006. WIREDThe Rise of Crowdsourcing.” Howe, Jeff. “ 
.2006 . NovemberCrowdsourcingCrowdsourcing: Tracking the Rise of the Amateur.”  

64, 14, ConvergenceBrabham, Daren. “Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases.”   
.90-no. 8 (February 1, 2018): 75 

65  York: -New .Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business , Jeff. Howe
Crown Business, 2008. 
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 תונויער תריצי יכילהת רופיש םשל םג-ומכ ,תוינידמ שוביגו רקחמ ,הזילנא יכרצל םינומהה-תמכחב שומישה

)Ideation(, םע ,תונורחאה שולש-םייתנשב .םירושע ינשמ הלעמל הזמ לבוקמו ןיעידומה תליהקל ץוחמ רכומ 

 חתפתמ לחה ,ויתולבגמב הרכההו םוחתה תורגבתה דצל ,םינומהה-תמכח ןויער לש תויתנפואב תמייוסמ הכיעד

-ינותנ ,תיתוכאלמ-הניב תמגוד ,םימדקתמ םייגולונכט םילכ בולישב ןייפואמה ,םינומהה תמכח לש ינשה רודה

 ץוחנה עדיה חותיפ ךשמה דצל תאז לכ - )Big Knowledge( ןומהה תוגהנתה ינייפאמ לש ינש רדסמ חותינו ,קתע

 66.םינומה ץורמתו תענהל

 םוחתב םינושה םימזימה תא םג ומכ - יניעידומה םלועב םינומהה-תמכח ימושייב הנדה תירקחמה תורפסה תא

   .יובינו יוזיחו ,עדי חותיפ ,עדימ דוביעו ףוסיא :םייזכרמ םימוחת השולשל קלחל ןתינ -

 םייקה עדימ 'תביאש' תועצמאב םא ןיב ,ומצע ינפב עדימ רוקמ שמשל םייושע םינומהה ,ןכל םדוק ןייוצש יפכ

 רקיעב ,עדימ דוביע אוה הז רשקהב ףסונ דמימ .תמא ןמזב ללוכ ,עדימ תגשה ךרוצל םתלעפהב םא ןיבו םתושרב

 ןיעידומל תינקירמאה תימואלה תונכוסה הקישה 2015 תנש עצמאב ,אמגודל ךכ .67.םינומהה ידי-לע ,ילאוזיו

 םזימ ,DigitalGlob תרבח ףותישב ,)The National Geospatial-Intelligence Agency - NGA( יתוזח

 ססובמ עדימ ןכו םיט"למ לש ריווא ימוליצ ,ןיוול ימוליצ רקיעב ,יתוזח עדימ חתנל םינומהל רשפאל ותרטמש

 םימוליצ חנעפל םילוכי םיפתתשמהו ,לכל השיגנ המרופטלפ קפסמ ,Hootenanny ,טקייורפה .םידיינ םירישכמ

 68.םמצע לשמ םימוליצ תולעהלו םימייק

 תאלעהל םינומהה-תמכחב שומישל ,הבר הדימב ,קישמ ,ןומהה תועצמאב םייניעידומ םירשקהב עדי חותיפ

 ןוחטבה תליהק התשע םישישה תונש יהלשב רבכ .תובכרומ תויעב ןורתפלו )Ideation( םישדח תונויער

 תללוצה תא רתאל תונויסנה לש הרקמב ,וזכש תבכרומ היעב ןורתפל םינומהה תמכחב שומיש תינקירמאה

 אופא םיקה יצה .סרח ולעה הרתאל יצה יצמאמו 1968 תנשב יטנלטאה סונייקואב המלענ וז :Scorpion תרדענה

 אמגוד .תללוצה תעיבט םוקמ תא אוצמל וחילצה וידחיו הלועפ ופתישש ,תונילפיציד ןווגממ ,לודג םיחמומ תווצ

 69.תילאוטריו םיחמומ תליהק העיצמה ,)Wikistrat( טארטסיקיו רקחמהו ץועייה תרבח איה רתוי תינכדע

 הרבחה .ןווגמ עקרמו םינוש םימוחתמ םיחמומ תללוכה ,שיא 3000-מ הלעמל תב םיטסילנא תליהק הרבחל

 איהשכ ,)ינקירמאה אבצה לש הקירפא דוקיפ ,אמגודל( םייתלשממ םיפוג רובע רתיה ןיב ,םירקחמ תעצבמ

 הווהמ טארטסיקיו .תנווקמ המרופטלפ יבג-לע תמא ןמזב הלועפ םיפתשמה םיחמומ תורשע רקחמ לכב תברעמ

  .תויטילופואיג תויגוסב רקיעב דקמתמה )'יללכ' ןומהמ לידבהל( םיחמומ-ןומה ססובמ ירקחמ ףוג השעמל

 תומגמ לש יובינו יוזיחל עגונ ןיעידומו םינומהה-תמכח ןיבש רוביחל רומאה לכב רתויב חתופמה םוחתה

 תילאודוידניא םא ןיב ,דיתעה לע תישונא הבישחל תויטנרהניאה תולשכמה לע רבגתהל איה הרטמה .םיעוריאו

                                                             
 .Sourcing-Crowd :יוטיבב 'Crowd' הלימה לש םוגרתכ 'ןומה' חנומב שומיש םישוע ונא 66
67  International Journal “A Demonstration of the Benefits of Aggregation in an Analytic Task.” Kajdasz, James E. 

of Intelligence and Counter Intelligence, 27, no. 4 (2014): 752-763. 
68  " The National.” Collaborative Mapping”NGA and DigitalGlobe Open Source Toolkit to Harness the Power of 

https://goo.gl/hXD3e3Businesswire. June 22, 2015.  .Intelligence Agency and Digital Globe-Geospatial. ןכו, 
https://goo.gl/XTNQgrHootenanny Project.  

  .2017 - 2014 םינשה ןיב הרבחב היגטרטסאה ל"כנמס דיקפתב שמיש רמאמה רבחמ :תואנ יוליג 69



24 
 

 וזמ רתוי תללכושמ ,ןעטנ ךכ ,ולש יוזיחה תלוכיש ,ןווגמ להק תריצי תועצמאב ,תינוגרא וא תיתצובק םא ןיבו

 :תוליבומ תואמגוד המכ ןלהל .םישנא לש תמצמוצמ הצובק וא דיחי םדא לש

 תרגסמב .תויזחת תריצי ךרוצל םינומהב שומישל הקיתו הטיש איה ,)Delphi Technique( יפלד תטיש •

 ירבח םע תופתושמו תופסאנ תוימינונאה תובושתה ,םיחמומ תוצובקל םינולאש םיחלשנ ,הטישה

 רפסמ רחאלו ,אבה העבצהה בוביסב םהיתובושת תא םיאתהל/תונשל םיאשר םיחמומה .הצובקה

 70.בורה תעד תא תומלגמה תודוחא תויזחת תורצונ תויזחת יבוביס לש םייוסמ

 ףוג ידי-לע םייפלאה תונש תליחתב ומקוה םייניעידומ םיטביהב )Prediction-Markets( תויזחת-יקווש •

 קפסל דעונ ןושארה :םיביכרמ ינש ללכ אוהו Future Map הנוכ קושה .CIA-הו DAPRA רקחמה

 תויזחת תריצי יכרצל ,םירומיה תססובמ תיקחשמ המרופטלפ תונושה תויונכוסה ךותמ םיטסילנאל

 תירוביצ תרוקיב ץחלב .תויזחת רצייל הרטמב בחרה להקל חותפ היה רבכ ינשה ביכרה .תויטילופ-ואיג

 ,אמגודל( םיילילש םיעוריא תושחרתהמ םיחוור גישהל בוחרהמ םדאל העיצמ הלשממהש ךכ לע תבקונ

 2003.71 תנשב לטוב טקייורפה ,)תומילא תוכיפה וא םיגיהנמ לש תוומ

 The Good אוה ,תינקירמאה ןיעידומה תליהק ןומימב אוה םג ,)ליעפ ןיידעש( רתוי בחר טקייורפ •

Judgment Project, םייביטינגוק םינייפאמ תוהזל איה טקייורפה תרטמ .קולטט פיליפ תלבוהב 

 תולוכי רופישל םיחמומ תוצובק לש המורתהו forecasters-Super(;72( לע-יאזח לש םייתוישיאו

 ןיעידומהש רחאל ,תויזחת רינרוט ורצי ויפתושו קולטט 73.םייטילופ-ואיג םיעוריא לש תיזחתה

 ארוק-לוק 2006 תנשב םסרפ ,קארעל השילפה ביבס ולש יוזיחה תונולשכמ םומה ןיידע ,ינקירמאה

  .הליהקה לש יוזיחה תלוכי תא ורפשיש תוינשדח תועצהל

 תארקנ ,HeroX םינומהה-תויורחת תרבח ףותישבו IARPA  תלבוהב הנורחאל הקשוהש תפסונ המזוי •

 םיפתתשמ תדדועמ איהו ;)The Geopolitical Forecasting Challenge( 'יטילופואיגה יוזיחה רגתא'

 איה המוד המזוי HeroX.74 לש תיקחשמה המרופטלפה יבג-לע תכרענה יוזיחה תורחתב ףתתשהל

 ותרטמש ,Intelligence and National Security Alliance רקחמה ןוכמ םעטמ םיסרפ אשונ ןותקאה

 ,רבייס תופיקת ,ומכ םתיא דדומתהל תשרדנ ןיעידומה תליהקש םיעוריא יוזיחל היצקילפא חתפל

 75.דועו עבט תונוסא ,תולחמ תוצרפתה ,תויתרבח תואחמ

 תויגולונכטב שומיש ,קויד רתיל וא ,תונוכמו םישנא לש בולישב ןומט םוחתה לש יזכרמה חותיפה ןוויכ םלוא

 לולכש ךרוצל ןומהב שומישו ;ןומהה תועצמאב רצוימה חישה חותינל ,תיתוכאלמ-הניב רקיעב ,תומדקתמ

                                                             
70Practical Chien and Brian A. Sandford. “The Delphi Technique: Making Sense of Consensus.” -Hsu, Chia 

Assessment Research & Evaluation, August 2007, 12. 
71Central Intelligence Using Prediction Markets to Enhance US Intelligence Capabilities.” “, Puong Fei. Yeh 

Agency, (2006), 50/4.  
 ימוחתב עוצקמ ישנא תוברל( היסולכואה תיברמ לש הזמ רתוי קייודמ םהלש יוזיחה רשוכש םילאודיוידניא םה לע-יאזח 72
 ,ןתיב הרומז ,תרנכ :ביבא-לת .יובינה תונמא ירוחאמש עדמה :לע תויזחת .רנרג ןד ,פיליפ ,קולטט :אמגודל האר .)הקיטילופואיגה

2017. 
73https://goo.gl/WcRN4d. Good Judgement Open Are you a Superforecaster?.Good Judgement Open.   
74https://goo.gl/zYp7Gx. IARPA“Geopolitical Forecasting Challenge.”   
75 https://goo.gl/LFa2Qv. ntelligence & National Security Summit“EPIC App Challenge.” I  
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 םינכמ ונאש המ תא אישהל םילוכי הלא םינוויכ ינש .76טרפב הנוכמ-תדימלו ,ללכב תיתוכאלמה-הניבה תולוכי

Big Knowledge - ימ" ,ונייהד( חישה חותינמ קיפהל ןתינש ינש-רדסמ תונבותהו םילהק לש יפרצמה עדיה 

 ידי-לע עדי חותיפ תולוכי קוזיחל םדא-ינב לש םילהק ידי-לע חתפתמה עדיב שומיש דצל ;)"עודמו המ רמוא

  .תונוכמ

  :ןאכ רבכ ןומהה-תמכח לש אבה רודה ,םייניעידומה םירשקהב

• "Project Maven" ישנאל עייסל דעונ ,הנוכמו םדא לש רוביחה תא אטבמש ,ינקירמאה אבצה לש 

 ימוליצמ םימיוסמ םיטקייבוא תוהזל )SOCOM( ינקירמאה םידחוימה תוחוכה דוקיפב ןיעידומה

 םיניזמ ,חטשב תוחוכה םג ומכ ,ןיעידומה ישנא ,טקיורפה תרגסמב .םישיואמ-יתלב סייט ילכ לש ואדיו

 ךא ,'דכו םילייח ,הנגהה דרשמ ישנאל הז הרקמב לבגומ ןומהה םנמוא .יזוח ירצות ןווגמב הנוכמה תא

 Director for Defense Intelligence for  -כ שמשמה ריכב ןיצק .םישנא לש הסמ לע רבודמ ןיידע

Warfighter Support תויגולונכט לעו תיתוכאלמ-הניב לע ססבתמה יביטרפוא הנעמב רבודמ יכ ,רפיס 

 ומלוצש תובר ואדיו תועש חותינב ונמוא ,םיטקייבואה תא תוהזל ודעונש ,םימתירוגלאה .תוירחסמ

  77.םימי המכ לש תולגתסה תפוקת השורד תורחא תוביבסב ךא ,ןוכיתה-חרזמב

 תועצמאב )תונבות םצעבו( תויזחת תקפהל תדעוימה השדח הנכות הקישה Unanimous AI תרבח •

 תלדבנ איהו Swarm Intelligence'ןיעידומ-ליחנ' הנוכמ הנכותה תססובמ הילע הטישה .םינומה-תמכח

 ןהיניב םייקלו ןומהה תונבות תא ןרכנסל תרשפאמ איהש ,ךכב רקיעב תיתרוסמ םינומה-תמכוחמ

 תעבונה תיתצובק תוטלחה-תלבק עצבל ןתינ ,הרבחה ל"כנמ תנעטל ,ךכב .תמא ןמזב היצקארטניא

 ירבחל עייסל ידכ הנוכמ תדימלב שומיש ךותו תמא ןמזב ןמז לכב םיפתתשמה ןיבש תורחתה ךותמ

 78.תוריהמב )תויזחתהו( תונבותה תא קקזלו םהיתימע תודמע לע דומלל הליהקה

 The Hybrid Forecasting( 'ידירביהה יוזיחה תורחת' ותרתוכש טקייורפ IARPA הקישה הנורחאל •

Competition (HFC)(, יוזיחה תלוכי תא רפשל הנוכמ-םדא יקשממ לש םחוכב םאה ןוחבל ותרטמש 

 ךות ,תויזחתב ףתתשהלו תינכתל םשרהל רוביצה תא תדדועמ IARPA .םייטילופואיג םיעוריא לש

 79.תויגולונכט תויצקילפא ןווגמ ללוכה ןווקמ קשממ םהל תקפסמ איהש

 קשממ היתוחוקלל תקפסמ תילארשיה Epistema תרבח :הז םוחתמ דקפנ וניא לארשי לש המוקמ םג •

 עצבל לגוסמ ףא קשממה .תויטילנא תומישמ עוציבב - הצובקכ - הלועפ-ףתשל םתוא דדועמה ןיילנוא

 .דועו תויטילנא ןורווע תודוקנ ,הבישח יסופד תוהזלו חישה לש ינש-רדסמ חותינ

                                                             
76  . March 20, 2017.The HillThe future of crowdsourcing: Integrating humans with machines.” . “Hershkovitz, Shay 
77. Defense One Terrorists.” Weisgerber, Marcus. “The Pentagon’s New Artificial Intelligence Is Already Hunting 

December 21, 2017. ןכו, Blaise Agüera y and  Seth Hampson ,Daniel Ramage ,Eider MooreBrendan H.,  ,McMahan
Proceedings of Machine  .ient Learning of Deep Networks from Decentralized DataEffic-Communication. Arcas

Learning Research. ןכו, Hoffman, Nicholas. "Video: Project Maven: The Pentagon's New Artificial Intelligence Has 
Been Hunting Terrorists For Months. Govcon Wire. May 2, 2018. https://goo.gl/F8gSX1 

78A Swarm Intelligence Correctly Predicted TIME’s Person of the Year: This is the second year in a Galeon, Dom. “  
row the swarm intelligence has correctly called the TIME winner. Futurism. December 6, 2017 

79  Predictions and Artificial Intelligence.”  “A Next Generation Intelligence Research Project Combining Human
 https://goo.gl/W3xpxz. Hybrid Forecasting Competition 
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 תורומת דצל ,קוחה תפיכאו ןויבה תומלועב הימושיי תוברל ,םינומהה תמכח לש תרבוגה תוירלופופה

 ,תוהתל םידחא האיבה ,תרבוגה ןתצופתו תושדח תויגולונכט תעפוה רואל תיניעידומה היספורפב תוקומע

 תונילפיצידה שמח דצל ,המצע לשמ תיניעידומ הנילפיצסיד - המצעשכל - הווהמ םינומהה תמכח םאה

 הז רשקהב תלאשנה הלאשה SIGINT,HUMINT, GEOINT, OSINT, MASINT(.80( "תויתרוסמה"

 םאה וא ,OSINT וא HUMINT תמגוד ,תורחא תונילפיציד לש הבחרה הווהמ םינומהה תמכח םאה ,איה

 הנילפיצסידב רבודמ יכ ,םירובס ונא ,)Stottlemyre )2015 -ל המודב .המצע ינפב הנילפיצסיד הווהמ  איה

 םא ןיב( תויאשח לש דממ תבייחמ הניא איה :תורחאה תונילפיצסידה תא האולמב תפפוח הניאש תידוחיי

 לעופש יפכ )ליעפמ לומ ןכוס( 'דחא-לע-דחא'-ל תלבגומ הניאו ,)גשומה עדימה גוסב וא ףוסיאה תרוצב

 ,רתיה ןיב ,םיחינמה ,OSINT-ה תונורקע תא קוידב תמאות הניא איהו ;יסאלקה ותרוצב ישונא ןיעידומה

 .ופוסיאל 'ןיתממ'-ו ,ףסואב תולת אלל רצונ רשא יולג עדימ ףוסיא ,ירק ,עדימה ףסוא לש תויביסאפ

 דמימה תא תבלשמ ,)CROSINT )Crowdsourced Intelligence ןאכ התוא הנכנש ,השדחה הנילפיצסידה

 ,ןכלו( הבחר היינפ תברעמ םג איה תעב-הב ךא ,OSINT-ה לש יולגה דמימה תאו HUMINT-ה לש ישונאה

 היושע איהו ;דחאכ םיגווסמ-יתלבו םישיגר םיעדימ קפסל םייושעה ,םישנא לש בר רפסמ לא )תיאשח אל

   .םהלש חישה יסופד חותינ וא/ו םינומהה לש תיפרצמה המצועה לע םיססבתמה ינש-רדסמ םיעדימ קיפהל

 )Blockchain( ןיי'צקולב

 םינוש םידדצ ןיב תויצקזנרט לש תומיאו טנרטניאב תחטבואמ תוליעפ רשפאמה יגולונכט םושיי אוה ןיי'צקולב

 תורצונה עדימ לש תונפצומ )'םיקולב'( םינבל םיפילחמ להנמה םרוגה תא .תיזכרמ לוהינ תושיב ךרוצ אלל

 םימרוג ןיב המכסהל עיגהל דעוימ ןיי'צקולב .)P2P( תימעל תימע גוסמ תרושקת-תשר ססובמ ףותיש תועצמאב

 קולבה ןכות לש בוביגו 'ההזמ' ללוכ קולב לכ .תרשרשב םירבוחמה עדימ לש םיקולב לע םייולת-יתלבו םינוש

 םילוכי )תישארה תרשרשה ןכות( ונכות לעש רזובמ םינותנ הנבמ רצונ ךכ .הזל הז םירבחתמ םיקולבהו םדוקה

  .ועבקנ םהש עגרמ םיקולבה ןכות תא תונשל תורשפא ןיא .םיברועמה םימרוגה לכ םיכסהל

 עיגהל יופצ אוהו רלוד ןוילמ 700-כ לש לדוגב ךרעומ אוה 2018 תנשב :קנע תוריהמב חמוצ ןיי'צקולבה קוש

 תענומ וז החימצ .80% טעמכ לש םידקת-רסח יתנש יפרצמ החימצ רועיש - 2022-ב דראילמ 7.5-מ הלעמלל

 לש תרבוגה תויראלופופהמ ,היגולונכטה לע תולעבו חותיפ לש םידרוי םיריחממ ,וז היגולונכטל תרבוג השירדמ

 ,)Initial Coin Offerings - IPO( וטפירק תועבטמב תוקפנה לש רבוגה רפסמהמ ,וטפירקה תועבטמ יקווש

 81.רתוי םיריהמו םיחטבואמ ,םיפוקש ,םיטושפ םייקסע םיכילהתל השירדהמו

 רקיעב ,עדימ-ףותשו ןוחטבל רקיעב םיעגונה םירגתא רותפל םייושע ןיי'צקולב לש םייניעידומ םימושיי

-הניבב םיבלושמה קתע-ינותנ ידסמב שומישב תויעבה תחא .תיתוכאלמ-הניבו ןייצ'קולב ןיב בוליש תועצמאב

 )המודכו ואדיו ,טסקט( תונוש תורוצתב שיגר עדימ םויה רבכ .עדימ לע הנגהלו תויטרפל תעגונ תיתוכאלמ

                                                             
80  HUMINT, OSINT, or Something New? Defining Crowdsourced Intelligence.” , Steven A. “Stottlemyre

International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 28, no. 3 (May 15, 2015): 578-589. 
81  Blockchain Market by Provider, Application (Payments, Exchanges, Smart Contracts, Documentation, 

Digital Identity, Supply Chain Management, and GRC Management), Organization Size, Industry Vertical, 
and Region - Global Forecast to 2022. MarketsandMarkets, 2018. 
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 וא ,ותוא קוחמל וא וילא השיג גישהל לכוי שמתשמהש ילבמ ,תורבח לש םיתרש לע ןמז-תלבגה אלל ןסחואמ

 םישרדנ םהינכרצ תויטרפ לע ןגהל םיבייוחמה םינוגרא ,עבטמה לש ינשה ודיצמ .םייק הזכ עדימש תעדל וליפא

 ךרוצה ןיב ,ןיעידומ ינוגראב םייק המוד חתמ 82.םהלש תיתוכאלמ-הניבה תומרופטלפ תא ןמאל ידכב עדימל

 וגשוהש םישיגר תורוקמ לע ןגהל ךרוצה ןיבו ,םינוש םינוגרא וא ,תונוש תוינוגרא תויצקנופ ןיב עדימ ףתשל

  .םדא-ייח ןוכיס ךותו בר למעב

 רותפל הלוכי ןיי'צקולבה תייגולונכט ובש ןפואה תא ןכ-לע םינחוב ,םלועב םיליבומה רקחמה יפוגו תורבחה

 תויטרפ לע הנגהל עגונב יוסינ הנורחאל הכרע  - לנרוק תטיסרבינואמ םירקוח תועצמאב - לגוג .הז חתמ

 ןיי'צקולב תויגולונכט ןוחבל דעונ יוסינה .Privacy-Preserving Deep Learning םשב ,הנוכמ-תדימל תועצמאב

 עדימה תא ףושחל ילבמ הנוכמה ןומיא ךות ,םינוגרא רפסמ ןיב שיגר עדימ ףותיש לש רשקהב תיתוכאלמ-הניבו

 עדימ תורוקמ לע ססבתהב ולש תונוכמה תא ןמאי ןוגרא לכש אוה יוסינה ירוחאמ דמועה ןויערה .יסיסבה

 83.הקיפמ הנוכמהש תונבותה תא ןכו תנמואמ הנוכמה םהיפלש םירטמרפה תא ףתשל לכוי ךא ,ולש םיידוחיי

 תכרעמ החתיפו Homomorphic Encryption םשב הנפצה תיגולונכטב שומיש התשע טפוסורקימ ,רחא הרקמב

 תובושת רציילו ודבעל ,ןפצומ עדימ ףוסאל תולוכיה הקומע-הדימל תוכרעמ הנמיאש CryptoNets םשב

 84.ןפצומ עדימ לע ןמאתהל הנוכמה לש תלוכיה איה טפוסורקימ לש חותיפב תוידוחייה .תונפצומו תוקייודמ

 תא םג ומכ ,ןויב-ינוגרא לש דוסה תשיפת תא דוסיה ןמ תונשל יתועמשמ לאיצנטופ ילעב םה הלא ןיעמ םימושיי

 לש חתפמה יביכרמ דחא תויהל תכפוה יניעידומ ךרע לש תידדה הריצי ובש ןדיעב .םהלש עדימה ףותיש ינונגנמ

-ףותישמ תונהיל םיתורישל רשפאלו ,ינכפהמ תויהל יושע תיתוכאלמ-הניבו ןיי'צקולב לש בולישה ,ןויב ינוגרא

 85.תורוקמ ןוכיסו עדימ תגילז לש ששח אלל הלועפ

 עונמל ןויסנו ,ילטיגידה עדימה לש וביטב הרכה-יא איה ןיעידומ ינוגרא לש תויעבה תחא ,רתוי הקומע המרב

 ;ומצע לע ןגהל לגוסמה עדימ תריצי איה תרבוג תויראלופופ הנוקה השיג .יזיפה ךוותה תועצמאב וילא השיג

 אמגוד .הפישח ינפמ ,הנגהל תוחפה לכל וא ,העינמל םיצוחנה םייטנרהניא הנגה ינונגנמ ללוכה עדימ ,רמולכ

 תוכרעמב DNA-ל המודב ,םייביטקא )Properties( םינייפאמ ילעב םינותנ-ידסמ תריצי איה ךכל תחא

 ,תוהזל עגונה עדימ רומשל םהל רשפאל ידכ םינותנ-ידסמ תוהזל םילגוסמ ויהי הלא םינייפאמ .תויגולויב

 הנרומשת ןהו ,ןותנ עגר לכב עדימה לע בקעמו תרוקיב ועצבי עדימה תוכרעמ .עדימה תונימאלו הירוטסהל

 ןולח ךשמב .תוכרעמל םישנא ונתיש תודוקפל רשק אלל ,עדימה לש תומדוק תואסרג ,לבגומ ןמזל ,ןורכזב

                                                             
82  5.. October 201ACM Digital LibraryPreserving Deep Learning.” -. “PrivacyVitaly ShmatikovShokri, Reza and   
83   MITSimonite, Tom. “Microsoft and Google Want to Let Artificial Intelligence Loose on Our Most Private Data.” 
 2016. 19, April .Review Technology 
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 השדח השיג ,תורחא םילימב 86.ןפוא הזיאבו שומיש וב השע ימ קודבלו עדימה לע הזילנא עצבל ןתינ הזה םינמזה

 .רמשנ עדימה ןהילעש תוכרעמה אלו ,הלא םינייפאמ לולכיש ימכ ומצע-עדימה תא האור וז

 תולבקתמ וסיסב-לעש עדימש אדוול התרטמש היגולונכט חתפל תלעופה ,DARPA לש איה הנורחא אמגוד

 לש תויתודידי תויגולונכטב שומיש ללוכ הז ץמאמ .תונימאו תונמיהמ תומיא לש ךילהת רובעי תושיגר תוטלחה

 תויטמתמ תולוכיב שומישו תונמיהמ חותינל תויתרוסמ תושיג לש םימדקתמ םימושיי ,עדימ תומיאו יוהיז

 ;)Hacking( הצירפמ תוניסח הצק-ירישכמו הלעפה-תוכרעמ רצייל תונכוסה תשקבמ ךכב .תומיאל תומדקתמ

 חתפל יללכ ןפואבו ;םימויא לע דבל ביגהלו תוהזל ןתלוכיבש תויטמוטואו תוימונוטוא רבייס תולוכי חתפל

 87.תונמיהמ תובשחנ ןניא ןתוהמבש תוכרעמב )Trust( ןומא תוכרעמ תיינבל תולוכי

                                                             
86  -SelfStrunk, John D., Garth R. Goodson, Michael L. Scheinholtz, Craig A.N. Soules and Gregory R. Ganger. 

Securing Storage: Protecting Data in Compromised Systems. Foundations of Intrusion Tolerant Systems. 2003.  
87  . October 1, 2018Coin CentralHamilton, David. “DARPA Blockchain Programs.”  
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 תויבחור תויגוס

 ומוקמ לע לשמל .יגולונכטה דממל רבעמ ,יניעידומה עוצקמה ינייפאמ  לע העפשה שי תועיצפמה תויגולונכטל

 תושדח תושיגו ;יניעידומה לגעמ לש ותופקת ;יובינו יוזיח לש תועמשמה ;ידיתעה יניעידומה גראמב םדאה לש

   .יניעידומה לעפמה ןוגראל

 םדאה לש ומוקמ

 שרדנ ,יניעידומה ןיינעה דקומב הניאש הנידמ הסכמה ,עצוממ ינקירמא ןיעידומ רקוחש תימויה עדימה תומכ

 הכרעוה רבכ וז תומכ 2016 תנשב .םויב םילמ ףלא 20-כב 1995 תנשב הכרעוה תפטושה ותדובעמ קלחכ אורקל

 אוהש הממ שולש יפ הלודג וז תומכ ,אורקלמ ץוח המואמ השוע וניא רקוחהש החנהב .םויב םילמ ףלא 200-כב

 ?רתויו הרשע יפ תולודג עדימ תויומכ םע בורקה דיתעה לש ןיעידומה שיא דדומתי דציכ 88.םויב אורקל לגוסמ

 תחא איה ,תיתוכאלמ-הניבב תוריבכה תויוחתפתהה רואל רקיעב ,יניעידומה השעמב םדאה לש ומוקמ תלאש

 לע םינמנה הלא דחוימב - ןיעידומ ישנא יכ ,ןועטל ןתינ דואמ םייללכ םיווקב רשאכ ,רתויב תונועטה תויגוסה

 'םיטסיגולונכט' ,םתמועל 89.ישונאה תעדה לוקישלו היצינגוקל ףילחת ןיא יכ ,םינעוט - הקיתווה הידרווגה

 המוקמ תא הנפת הנורחאה האמב יניעידומה השעמה תא הרידגהש תישונאה תונוילעה יכ ,העדב םיקיזחמ

 אלא ,דבלב תונוכמ תועצמאב 'השעי' ןיעידומ דיתעב םאה הלאשב קר קסוע וניא חוכיוה .'תיגולונכט' תונוילעל

 תיתוכאלמ-הניב םושייל תועגונה תולאשה ,תורחא םילימב .תונוכמ ןיבו םדא-ינב ןיבש הקימנידה היהת המ

 היהי המו ;תאז תושעל שי הרוצ וזיאב אלא ,התוא םשייל םאה הלאשל דוע תועגונ ןניא ןיעידומה תדובעב

  .םדא-ינב לש םדיקפת

 הדובעה תא ללכשי 'תובשוח' תונוכמ בוליש ,תויניעידומה תומישמהמ קלחב יכ ,איה תלבוקמה העדה

 דמימה לע תיתועמשמ הרוצב תונעשנה ,תורחאב .תוישונאה תויצקנופה לש האלמ הפלחה ידכ דע ,תיניעידומה

 תולוכיה תא םיצעהל ולכוי תונוכמ - יגטרטסאה דבורב רקיעב ,תיניעידומה הכרעהה תמגוד – ישונאה

  90.זכרמב ראשי םדאה ךא ,תוישונאה

 ףסאנ עדימ וב ןפואה תא דוסיה ןמ הנשיש םרוגל ךופהל הלוכי תיתוכאלמ-הניב ,תיטקטהו תיביטרפואה תומרב

 שבגלו םימויא רתאל םויה תלגוסמ תיתוכאלמ-הניב .התישארב םויה תאצמנ רבכ וז הכפהמ ,השעמל .חתונמו

 - םידדוב םיעגפמ דצמ םימויא תוהזל ךרוצה ,אמגודל .םדא-ינב לש םהיתולוכימ גרוחה ןפואב םימויאל הנעמ

 דדוב עגפמ םהב ,םידיחי יעוגיפ לכסל םויה םישקתמ לוכיסו ןיעידומ יפוג .םייניעידומה העשה ירגתאמ דחא

 יפוגל רכומ ומצע אוה םא םג - םיפסונ םימרוג עודיי אללו שארמ הלועפה ןונכת אלל טעמכ לועפל טילחמ

 בקעמ ידי-לע לשמל ,הז רגתאל םיוסמ הנעמ רשפאל םייושע תיתוכאלמה-הניבה םוחתמ תונורתפ .ןיעידומה

 םיגהנ תוהזל תולגוסמה תוכרעמ תומייק םויה רבכ .תוילמונא יוהיזו םישיגר םירתאב תוינוכמ תוגהנתה רחא

                                                             
88Intelligence and National Security . “The Future of the Intelligence Analysis Task.” Peter CoghillHare, Nick, and     

Journal, 31, no. 6 (2016): 858-870 
 Polity Press, 2018.Cambridge: . IntelligenceThe Future of , Mark M. Lowenthal :לצא אמגודל האר  89
 .יובינבו יוזיחב קסועה קרפה-תתב ןלהל האר 90
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 תוחוכל תידיימ הערתה תוקפסמו ,תרתומה תוריהמל סחיב וא םיגהנה ראשל סחיב ההובג תוריהמב םיעסונה

 )תויטרפ לש םירשקהב ,אמגודל( תויקוח תויגוס לע רבדל אלש ,ןהילותיחב ןיידע תואצמנ הלאכ תוכרעמ .חטשב

 ,תרחא אמגודב .םוחתב הגרדמ תציפק תוארל םייופצ ונא בורקה דיתעב ךא ,ןורתפ ןהל אצמנ אל ןיידעש

 ןהבש ,דעי תונידמב האווסהב םילעופה םייניעידומ תוחוכל עייסל ולכוי תיתוכאלמ-הניב תוססובמ תוכרעמ

 ןמזב עדימ םיקפסמה הייאר יעצמא וא ,תמא ןמזב הנוכמ-ססובמ םוגרת ,אמגודל .תורכומ ןניא תוברתו הפש

  91.תנייוע הביבסב יאשחב םילעופה תוחוכל רועיש ןיעל תורפושמ תולוכי ונקי ביבסמ שחרתמה לע תמא

DARPA השביה אבצ ידי-לע טקילפנוק ירוזיאב שומיש השענ רבכ ןקלחב - תוכרעמ רפסמ תחתפמ ,אמגודל, 

 תקפסאו תימוקמ הייסולכוא םע עגמל רומאה לכב ,הפשה ירעפ לע רבגתהל תורשפאמה - ריוואה-ליחו יצה

 92.תמא ןמזב חטשב ןיעידומ

 - רקיעבו - םג רשפאמ אלא ,םדא-תועשב ןוכסחב קר אל עייסמ עדימ דוביעו יטמוטוא ףוסיא ,תרחא וא ךכ

 הקלח היצרגטניא עצבל הלוכי תיתוכאלמ-הניב ,תוישונא תולוכיל האוושהב .תויתמצועו תושדח תולוכי חותיפ

 תויושיי לע עדימב הרישע 'הירפס' רוציל ךכבו ;)יתוזח ,עמש ,טסקט( םיטמרופ ןווגמבו םינוש תורוקממ עדימ לש

 ,עדימ-ירעפ תוריהמב תוהזל ןיעידומה ישנאל רשפאל תולוכי תונוכמ .ןהירחא םיבקוע ןיעידומ ינוגראש

 Predictive-ה םוחתל םירבחתמ הלא רשאכ .תויתרגש-יתלב תויוגהנתהו תוילמונא ,תויופצ-יתלב תויצלרוק

Analytics )יוטיב ידיל אובל תויושע ולא תולוכי .ןה םג תיטמרד תורפתשמ יובינהו יוזיחה תולוכי ,)ךשמהב האר 

 חטש-יאתב תיטמוטוא הרוצב תויאבצ תורטמ רותיא ךרד ,רורט ימויא םע תודדומתהמ :םימוחת ןווגמב

 חותינ דחוימבו - תישונא תוברעתה ,)םירחאו( הלא םירקממ דחא לכב .תונוסאו םירבשמ יוהיז דעו ,םייקנע

 תולוכיה תא םיצעהל לוכי תיתוכאלמ-הניבו קתע-ינותנ לש בולישה ךא ,תיטירק ןיידע איה - םיחמומ ססובמ

 93.ןמזו ץמאמ תוחפב רתוי לע רתוי תעדל ןיעידומה ישנאל רשפאלו ;תוישונאה

 ,תוריהמב עונל - דיתעב תאש רתיבו םויה רבכ - ןיעידומ ינוגראל תורשפאמ ולא תויגולונכט ,תורחא םילימב

 .ןמז ךרואל תויתוכיא תונבות רתוי רצייל ,אצוי לעופכו ,הלבגה אלל טעמכ עדימ תויומכ רזחאלו רוגאל ,ףוסאל

 םיאנתבש ,הצחמל דבועמ וא ,דבועמ-יתלב עדימל השיג ןיעידומה ישנאל םינקמ תיתוכאלמ-הניב יססובמ םילכ

 םינותנ-ידסמל רוביחל ןתינ ,תיטמוטוא הרוצב גלטוקמו ףסאנ עדימה .וילא השיג םהל התיה אל םירחא

 הארנ הרואכלש ,םדוק עדיל שדח עדימ רבחל וא ,שדח עדי רוציל ןיעידומה ישנאל רשפאתמ ךכבו ;םינווגמ

 בלצומ וקלח ,םידקת-תורסח עדימ תויומכל השיגמ הנהי קוחר-אלה דיתעה לש ןיעידומה שיא .יטנוולר-יתלבכ

 תא קודבל ,תיתרוקיב הרוצב עדימה תא ןוחבל תלוכיה דצל ,תוזיתופיהל רבוחמ ,םירחא תורוקמל רשוקמ וא/ו

  .תישונא היצינגוק תובייחמה תולועפב דקמתהל רבד לש ופוסבו ותונמיהמ

 תבילב יכ ,םינעוט םיינשה .Hare and Coghill םיגיצמ ןיעידומה שיא לש ידיתעה ודיקפתל רשאב תניינעמ השיג

 תניחבו ,םישיחרת וא תוזת תיינב :תויזכרמ תולועפ יתש תודמוע ,יניעידומה יתבישחה-ירקחמה ךילהתה

                                                             
91  Artificial Intelligence and The Future of Defense: Spiegeleire, Stephan De, Matthijs Maas, and Tim Sweijs. 

Strategic Implications for Smalland Medium-Sized Force Providers. Netherland: The Hague Centre for Strategic 
Studies, 2017. 

92  Defense Advance Research Projects Agency, 2015.Virginia: . Breakthrough Technologies for National Security 
93  Joint Force Defense Intelligence Analysis in the Age of Big Data.” Symon, Paul B., and Arzan Tarapore. “

Quarterly, 79, 2015. 
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 קיפהל ןויסינב םייקה עדימב שומיש םנמא תללוכ תוזתה תיינב :תונוש תולועפ יתשב רבודמ ,םתעדל .םתופקת

 תניחב ,תאז תמועל .עדימל רבעמ איהש הבישח הכירצמו דבלב וילע תססובמ הניא ךא ,תוירואיתו תונבות ונממ

 תוכמתנ תוזת וליא עירכהל ידכ םייקה עדימה תניחבב ךישממו הזתב ליחתמה ךופה ךילהתב תעצובמ תוזתה

 הבישח תבייחמו ,םייטמוטוא םילכב עצבתהל הלוכי הניא תוזתה תיינב ,םתטישל .אל וליאו עדימה ידי-לע

 .ישונאה ךילהתל האוושהב רתוי בוטו יטמוטוא ,ןכוממ ןפואב עצבתהל הלוכי ,תאז תמועל תוזת תניחב .תישונא

 ,לעופב םיארנ רבכ וימושיי רשא ,תיסחי רצה תיתוכאלמה-הניבה םוחת ןיב לדבהה תא תאטבמ וז השיג

 ודעונש - 'היצנגילטניא רפוס' וא 'תיללכה' תיתוכאלמה-הניבה תמועל ;תוזתה תניחב ךילהת תא תרשל ותלוכיבו

 יכ ,םישיגדמ םיבתוכה ,םוקמ לכמ .ולישביש דע תובר םינש דוע ושרדייש םגה ,תישונאה תלוכיה תא ףילחהל

 ורשפאיש םינוש םילכ בלשל רקוחהמ שורדי אלא ,ןיטולחל יטמוטוא ןפואב עצבתי אל תוזתה תניחב בלש םג

 94.םימייקה עדימה ירגאמ תא לאשתל

 םדיקפתל סחיב ,ןיעידומ ישנא לש םג ומכ ,ירוביצהו יטרפה רזגמהמ םיטסילנא לש םהיתודמע תא ןוחבל ןיינעמ

 ,וז הלאש ,רתיה ןיב ,ןחבשו הנזצ יעור ר"ד ןדיתעהו הלא תורוש בתוכ וכרעש ףיקמ רקס .םיטסילנא לש ידיתעה

 לש ותומדב קסעש Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence תעה-בתכב דחוימ ןוילג דצל

 ילכ ,הנתשי אל יניעידומה רקחמה ,תיתוהמ הניחבמש דועב 95:תואבה תודוקנה תא הלעמ ,ידיתעה ןיעידומה

 תודוקנה .םויה םישרדנ םה וילא הזמ הנוש םירושיכו תולוכי חווטל ושרדי רקחמה ישנא ,ןכלו ;ונתשי רקחמה

 הדובעו ,תיתריציו תיתרוקיב הבישח ,ינכטו יגולונכט עדי ,טסילנאה לש תוימוחת-ברב ךרוצל תועגונ תויזכרמה

 .םיבשחמ םעו םיתימע םע אתווצב

 תולוכי לש תימוחת-בר השיפתל הרצ ןכות תויחמומ לש השיפתמ רבעמ דמוע )התע רבכ( ץוחנה יונישה דקומב

-ירגאמ לש יזכרמה םוקימה .תיתריציו תיתרוקיב הבישחל םיעגונה םירושיכ חותיפ דצל ,תויגולונכט ןקלח –

 לש הקומע הנבה תולגל ידיתעה רקוחה תא בייחי ,יניעידומה רקחמה ךילהתב תיתוכאלמ-הניבו עדימ

 דצל ,תעב-הב 96.םהיתולבגמ םג ומכ ,םהב תונומטה תויורשפאה ,עדימ-ירגאמ לש לועפתהו הרוטקטיכראה

 ;םיבכרומ תונויער רוריבב גיצהל שרדיי ןיידע דיתעה טסילנא ,ינכט עדיו Data-Science ירושיכ חתפל ךרוצה

  .הלאכש היצזילאוזיו ילכב טולשלו םינועיט לש תילואזיו הגצהב הנבה לעב תויהל

 ףילחת ןיא ,ןכא .ןכות תויחמומל תעגונ דיתעב ןיעידומה רקוח ירושיכל רשאב תוניינעמה תויגוסה תחא

 רקחמה-ילכ ,תאז םע .תילאוטקלטניא תונרקסו ןויסנ לש םינש תועצמאב תשכרנה וזכ טרפב ,תויחמומל

 'תמוק' לעמ תולעתהל ,קויד רתיל וא ,לפטל ךירצ אוה וב עדימה יפקיה תא םצמצל רקוחל ורשפאי ליעל ורקסנש

                                                             
94  .Ibid. and CoghillHare . םג האר:  

Brantly, Aaron F.  “When everything becomes intelligence: machine learning and the connected world.” Intelligence 
and National Security, 33, no. 4 (2018): 562-573, DOI: 10.1080/02684527.2018.1452555 

 need page number 
-תוצראמ רקיעב ,יתורחת ןיעידומו ימואל ןיעידומ ישנא 250-כ לש תובושת ללכ אוהו 2018 ינוי-ו לירפא םישדוחה ןיב ךרענ רקסה 95
 ןניא רקסה תואצות .ןיעידומה תדובעל םיעגונה םימוחת ןווגמב תולאש ללכ רקסה .)לארשי תמגוד ,תורחא תונידמ םג ךא( תירבה
 ,Pascovich, Eyal, Dimitrios Kantemnidis, Tonći Prodan, Thomas E. Murphy, Leigh Armistead הז רמאמב ןאולמב תוגצומ

Patryk Pleskot, Dimitrios N. Spiliotopoulos. “Intelligence and Technology.” Journal of Mediterranean and Balkan 
Intelligence, 6, no. 2 (2015). 

96Brantly, Aaron F. “When Everything Becomes Intelligence: Machine Learning and the Connected World.”  
Intelligence and National Security, 33, no. 4, (2018): 562–573. 
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 המל םאתהב אלו בשוח אוהש ךיאל םאתהב דדמי רקוחה ,תורחא םילימב .עדיה 'תמוק'-ב דקמתהלו עדימה

 ץומה תא רובל וידיב עייסת תיתוכאלמ-הניבו םימדקתמ עדימ-ירגאמב אצמי ותדובעל ץוחנה עדימה .עדוי אוהש

 תלוכי תא ףילחהל )ןיעל הארנה דיתעב תוחפל( לכות אל הנוכמה ,תאז םע .תוילמונאו םיסופד תוהזלו ןבתה ןמ

   .תוטלחה-ילבקמל תוצלמה תועצמאב הלועפל ןרוביחו תונבותה שוביג ,תוזיתה תאלעהו תולאשה תלאש

 ,ילאוטלקטניא רגתא םע תילואדיוידניא תודדומתה לש השיפתמ רובעל רקוחה לש ךרוצל הרושק תפסונ הדוקנ

 ,איה דיתעה לש ןויבה-ינוגרא לש םתומדב םיקסועה תיברמ לע תמכסומ העד .עדי-חותיפ לש תיפותיש השיפתל

 המכל תעגונ וז תיפותיש השיג ,ןכל .םירדוממו םיכרריה תוחפ הברהו ,רתוי םייפותישו םייתשר ויהי םה יכ

 ,אמגודל ,'םיינדיחי' םיעפומ תרגסמב קר אלו הפיצר תיתווצ הדובעו םיתימע םע הלועפ-ףותש ,תישאר :םידמימ

 תינפה ךרד ,הלאשה תרדגהמ - יניעידומ הנעמ ןתמל תללוכ תוכרעה ךרוצל וא יניעידומ ךמסמ םוסרפ תארקל

 :תיניעידומה תכרעמל ינוציח רוביצ םע הלועפ-ףותיש ,תינש .הרדגוהש הלאשל הנעמ שוביג דעו ףוסיא יבאשמ

 ,אמגודל( םישנא לש םיבחר םילהק ליעפהל תלוכיב הלכו תיעדמה הליהקבו יטרפה קושב םיפתושב לחה

 דומלל ךרטצי דיתעה טסילנא ,תישילש 97.הדובעה תרגשמ קלחכ )'םיחמומ-תמכח' וא 'םינומה-תמכח' תועצמאב

 תא ללכשל ול רשפאת הנוכמה :םיידדה ויהי הנוכמהו ישונא רקוחה ןיב םיסחיה .םיבשחמ םע אתווצב לועפל

 98.התוא ללכשי ךכבו ,בושמו תולאש ,םיעדימ ,םיללכב הנוכמה תא ןיזי אוהו ;רקחמה ךילהתה

 DIA )Defense -ה תשקבל 2016 תנשב RAND רקחמה ןוכמ םסרפש רקחמ ןייצל יואר הז רשקהב

Intelligence Agency(; תולוכי תעמטהלו בולישל תויוארה םיכרדה תא ןחובה Data-Science ינוגראב 

 ;הימדקאבו יטרפה רזגמב תרבוג תויטננימודל הכוזו תוריהמב חתפתמ הז םוחת ,םיבתוכה תנעטל .ןיעידומ

 -ה תיירטמ תחת תוחמתה ימוחת העברא םינייצמ םירקוחה .רעפה תא קיבדהל ןיעידומ ינוגרא לע המוש ,ןכלו

Data-Science, עדימ לש היצזילאוזיו ,עדימ חותינ ,עדימ תסדנה :ןיעידומ ינוגראל רתויב יטנוולר םהמ דחא לכ 

 שחרתמה תא ונחבש םיבתוכה .)Computational Social Scientist( םיבשחמו הרבחה ידומיל ןיבש רוביחהו

 חרכהב םניא ,Data-Science לש םימייוסמ םיטביהב םיאיקבה םירקוח םג יכ ,וליג DIA-ב הלא םירשקהב

-Data ילכב טולשל ךירצ 'עצוממ' רקוח םאה הלאשל רשאב תקולחמ תמייק יכ ,םינייצמ םה .הלאככ םירדגומ

Science תידוחיי תויחמומ תריצי ךירצמה ,ומצע ינפב עוצקמב רבודמ אמש וא ,ולש יטילנאה םילכה לסמ קלחכ 

  99.ונממ שרדנה בחרה םירושיכה ןווגמ רואל חתפל לגוסמ וניא טסילנאש

                                                             
 יטרפה רוטקסה ,ןיעידומה יפוג ןיבש תויבולישה תא קזחל ותרטמש 2013 תנשב NSA-ה קישהש טקייורפ ריכזהל שי ןאכ 97
 ןווגמ ביבס םיבוסנ הלועפה-יפותיש .םידלי-ינג וליפאו םיידוסיו םיינוכית רפס-יתב תמרב םייכוניח תודסומ םע םג ומכ ,הימדקאהו

 ,.Vogel, Kathleen M :לצא האר .תיברעו תיסור ,תיניס תמגוד ,תונוש תופשב תורשכהו עדימ-תחטבא ידומיל תמגוד ,םימוחת
Jessica Katz Jameson, Beverly B. Tyler, Sharon Joines, Brian M. Evans, and Hector Rendon. “The Importance of 
Organizational Innovation and Adaptation in Building Academic–Industry–Intelligence Collaboration: Observations 
from the Laboratory for Analytic Sciences.” The International Journal of Intelligence, Security, and Public 

Affairs, 19, no. 3 (2017): 171-196. 
98  Intelligence and National Security . “The Future of the Intelligence Analysis Task.” Peter CoghillHare, Nick, and 

Journal, 31, no. 6 (2016): 858-870. 
99  Defining the Roles, . Michael Watson ,Rebeca Orrie ,Aaron Frank ,Sina Beaghley , Bradley,Knopp

Responsibilities, and Functions for Data Science within the Defense Intelligence Agency. California: RAND 
Corporation. 
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 תוחפל יכ תוחיטבמה ,תיתוכאלמה-הניבה םוחתב תולבגמ המכ ןייצל שי ,הלא תוריעסמ תויוחתפתה ףרח

 תיתוכאלמה-הניבה ימושיי ,תישאר .ןיעידומה ישנא תא ירמגל ףילחהל ולכוי אל ןיידע תונוכמ ,תובורקה םינשב

 ,תונבומ- יתלב תויצאוטיס םע דדומתהל תולגוסמ ןניא ןיידע תונוכמו ;תיסחי םירצ םימוחתל םילבגומ םויה

 הב ךרדה תא תוקחל םנמא תוסנמ תויתוכאלמ םינוריונ תותשר .םיללכ לש דחא רדגומ טס ןיא ןהבש ולאכ וא

 ןיידע ךא ,םיבכרומ םייבושיח םירגתא םע תודדומתהל םינוריונה הנבמ תוליעי תא םותרלו לעופ ישונאה חומה

 ,תורחא םילימב 100.ןמאו רוזח התוא ןמאלו גלטקומ עדימ לש הבר תומכ םינוריונה תשר ינפב ףושחל ךרוצ שי

 תושיגנמ הנהנ וניא ןיעידומה םיתעלו ,םינותנ לש קתע תויומכ אוה תמדקתמ תיתוכאלמ-הניבל יחרכה יאנת

 תובכרומו תואדוו-יא יאנתב תובורק םיתעל לעופ ןיעידומה ,תינש .)םייק וניא טושפ הזכ עדימש וא( הזכ עדימל

 יסחי ,אמגודל( םימוחת ךותיה ,תישגר היצנגיליטניא ,תוטשפומ תויגטרטסא תויגוס ,'ברק-לפרע' :םיינוציק

 הניחבמ ןה ,תיתוכאלמ-הניבל םיטושפ אל םירגתא םימלגמ הלא לכ - )הרבחו הלכלכ ,הקיטילופ ןיבש ןילמוגה

 םע דדומתהל הנוכמה לש תלוכיה רסוח תניחבמ ןהו הנוכמה ןומיאל תוצוחנה עדימה תויומכל תושיגנ רדעה

 ךכ .דדומתהל ןיעידומה ינוגרא םיסנמ ולא תולבגמ םע םגש אלא 101.תינוציק הרוצב תובכרומ תויצאוטיס

 ותרטמש )Artificial Intelligence Exploration - AIE( שדח טקייורפ DARPA הנורחאל הקישה ,אמגודל

-הניב לש 'ישילשה-רודה' לע ססובמה ילכ חתפלו ;םימייקה תיתוכאלמ-הניבה ילכ לש תולבגמה לע רבגתהל

 םאתהב ןתוא רפשלו תומייק תוזית ןוחבל ,תוזיתופיה רוציל לכוי ,תונכוסב םיווקמ ךכ ,הז ילכ .תיתוכאלמ

 102.תכרעמל ןזומו םרוזה עדימל

 לעו קתע-ינותנ לע ,םתעדל תמזגומה ,תונעשהל עגונב םידחא םילעמש תויוגייתסהב הז אשונ םכסל יוארה ןמ

 יתמחלמה השעמב ,םתנעטל 103.תישונאה תיביטינגוקה תלוכיה ןובשח-לע םתטישל האבה ;תיתוכאלמ-הניב

 תובהלתההש אלא .וילע רבגתהל הנחלצת אל תונוכמש ,תואדוו-יא לש יטנרהניא דמימ םייק )הבחרה ותרדגהב(

 וא ,עדימה ךוותב הטילש לש אווש-גצמ רוציל היושע תיתוכאלמ-הניב לש תוילאיצנטופה תולוכיהמ תמזגומה

 םילוכי םניא םה ;עצבל ותנכות םהש המ תא קר םיעצבמ ,ןעטנ ךכ ,םיבשחמ .םיבירי לומ עדימב תונוילע תגשה

 סינכהל םילוכי םניא ,םישיחרת תריציב הכורכה תויתריציל םילגוסמ םניא ,עדימ יקלח ןיב הקומע הרוצב רשקל

 .תומיע תעב תוטלחה-ילבקמ לש תבחרומה םילוקישה תכרעמ תא ןיבהל םילגוסמ םניאו ,ביריה 'ילענ' לא םמצע

 ,)הנווכב אלש וא הנווכב( תוועמ ,יקלח וא רסח עדימה בור יפ-לע ;'רוהט' וא 'יקנ' עדימ אוצמל רידנ ,דועו תאז

                                                             
 לוכי ןוריונ לכ רשאכ ,תובכשב םירדסומה 'םינוריונ' רפסממ בכרומה יבושיח יטמתמ לדומ אוה תויתוכאלמ םינוריונ תותשר 100
 קיסהש עדימה תא ריבעהל ורותבלו תוטושפ תויבושיח תולועםפ עצבל לגוסמ ןוריונ לכ .תכרעמב םירחא םינוריונ רפסמ םע רשקתל
 ,ךכמ האצותכ .ךרע לעב עדימל ימלוכגה עדימה תא תכפוה תכרעמה ,תובכשב עדימה תומדקתה םע ,הז ןפואב .םינוריונה ראשל
 םימייק םימוד םילדומ .הנורחאל השחרתהש ךרד תצירפב וא שדח חותיפב רבודמ ןיא .רתוי תוקייודמ תוטלחה לבקל תדמול תכרעמה
 הנדעל םוחתה הכוז ,ןימזה עדימה תויומכו דוביעה חוכל תודוה ,םויכ .קפסב תלטומ התיה םתוליעי התע דע ךא ;םינש תורשע הזמ
 Fundamentals of Artificial Neural , Mohamad. Hassoun.שממ לש הכפהמ תוללוחמ תויתוכאלמ םינוריונ תותשרו ;תשדוחמ

, 1995.Cambridge: The MIT Press .Networks 
 ,)Super Intelligence( הל רבעמו תישונאה הניבל המודה ,תיללכ תיתוכאלמ-הניבב הזחנ דיתעב יכ םירובסה םירקוח שי ,תאז םע 101
 איה ,םינעוטה שי ,וזכ תוחתפתה .םיפסונ םימוחתו תומישמל 'בחרתהל'-ו ןמצע תא רפשל ןחוכבש תודמול תונוכמ וחתופי םא טרפב
 תוהובגה תויביטינגוק תולוכי םיבשחמה וגישי הבש תידיתע ןמז תדוקנל יטותפיה עגר – 'תיגולונכט תוירלוגניס' לש םיביכרה דחא
 הרוצב םלועה תא ונשי רשא םיבר םיחותיפ ויהיש םיחינמ ,םיבשחמה לש הז גשיה תובקעב .םדאה ינב לש ולאמ תיתועמשמ הדימב
.The Coming  Vinge, Venor :אמגודל האר .תוירלוגניסה תדוקנ ינפל םייחה םישנא ידי לע ןימא ןפואב תוזחל ןתינ אלש תינוציק

1993. NASA Publication,Washington, D.C: . Human Era-Technological Singularity: How to Survive in the Post 
Penguin Group, 2005. London: .Humans Transcend BiologyThe Singularity is Near: When  Kurzweil, Ray.  

102 the Exploration of Promising Artificial Intelligence Concepts: New effort will expedite pioneering  “Accelerating
AI research, rapidly moving from idea to award.” DARPA. July 20, 2018. https://goo.gl/PtB4aH 

103Polity Press, 2018Cambridge: . The Future of IntelligenceLowenthal, Mark M.   
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 ;הזכש 'יניעידומ לפרע' םע דדומתהל תולוכי ןניא ,ןעטנ ךכ ,תונוכמ .םיעדימ יגוס לש בחר חווט לע ערתשמו

 בצמ תנומת שוביגל ןיעידומה ישנא תא ליבוהל יושע ןיבהל תלגוסמ הנוכמהש הפשל עדימה תא םגרתל ןויסנו

 שי ,ינתוכיא עדימ םע דדומתהל הנלכותש ידכו ,תינתומכ הרוצב 'תובשוח' תונוכמ ,ףוסבלו .תואיצמה לש היוגש

 תוינתוכיא תויגוס םע דדומתהל ןיעידומה ישנא לש תלוכיב עוגפל לולע הזכ בצמ .תינתומכ תפשל 'ומגרתל' ךרוצ

 אל תבשחוממ תכרעמ םוש ,היהתש לככ המכח .תואחסונלו םירפסמל ןתמכל ןתינ אלש הלאכ וא ;ןסיסבב

 תשק לש הנבהו דדומתמ אוה המיע הריזה םע הקומע תורכיה ,היציאוטניא ,םינש-בר ןויסנ לעב רקוח ףילחת

  104.תוטלחה תלבקב הנומטה םיצוליאה

 יובינו יוזיח

 תוביסה תחא םג אלא ,ןיעידומ ינוגרא םידדומתמ םמיע םייזכרמה םירגתאהמ קר אל םה דיתעה יובינו יוזיח

 תציפק םויה רבכ תורשפאמ ליעל ונייוצש תויגולונכטה תויוחתפתהה .יניעידומה לעפמה לש ומויקל תויזכרמה

  .יטקטהו יביטרפואה דבורב תויוגהנתה יובינו יוזיחל רומאה לכב הגרדמ

 ילכב שומישל ללוכ םש - Predictive Analytics הנוכמה םוחתה היהת וז הציפקב ןוידל הבוט אצומ תדוקנ

 םינכרצ לע קייודמ עדימ ףוסיא סיסב לע תויקווישה תוטלחהה-תלבק ךילהת תא רפשל ודעונש םימדקתמ חותינ

 תויקוויש( תולועפ וליא תיסחי ההובג קויד תמרב תוזחל םירשפאמ Predictive Analytics -ה ירצומ .תוחוקלו

 הבוט היצטנמגס עצבל ;דעי תויסולכוא ולא ברקבו תוחפ וליאו חילצהל רתוי תוריבס )רקיעב תויתריכמו

 ילאודיבידניאה חוקלל רסמה תא םיאתהלו ;גתומה םע תוחוקל לש Engagement תוזחל ;רתוי תימנידו

 לכ ןיב שיש םיברה םירשקה תא תופמל םילגוסמ ףא קושב םויכ םייוצמה חותינה ילכ .הלאה תויזחתל םאתהב

 הב המינה חותינ - Sentiment Analysis -ב שומיש ידי לע רתיה ןיב ,חוקלה תוגהנתה תא םיגציימה םימרוגה

 ךכבו - םיאנת לש הכובס תכרעמב לאיצנטופ וא ןוכיס ךירעהל םילגוסמו ,תיתרבח הידמב תובוגת ובתכנו ורמאנ

 .תוטלחהה תלבק ךילהת תא טשפל

Predictive Analytics 3.6 -כ לש לדוגל עיגי קושה יכ ,םיפוצ םיטסילנא :תוריהמב חמוצה ילבולג קוש אוה 

-יא ידמימ תא םצמצל רבוגה ךרוצה אוה ולש םייזכרמה החימצה יעונממ דחאשכ ;2020 תנש דע רלוד דראילמ

 תויוגהנתה לש יובינהו יוזיחה תוטיש ,םויה דע 105.ההובג תוריבס תולעב יוזיח תולוכיב ,םיקסע לש תואדווה

 ונעשנ ולא תוטיש ,ןרקיעבש הדבועה רואל טרפב ;דבלב תולבגומכ וחכוה )םיעיבצמ ,ןיינעה ךרוצל ,וא( םינכרצ

 .תוביס ןווגממ תלבגומ םהלש יטסיטטסה קוידה תמרו ןתונמיהמש םינולאשו םירקס לע וא ,רבע ינותנ לע וא

 וניא רבכ םוחתה .םימדקתמ Predictive Analytics ילכב  שומיש תושוע תורבח ,ולא תולשכמ לע רבגתהל ידכ

 םקלח ,שומישל םיטושפו םילק ףדמ ירצומ רבכ שי םויה .םיאקיטסיטטסו םיאקיטמתמ לש תידעלבה םתלחנ

 תווחש תוירקיעה תויצקנופה .הלא םילכמ תלעות קיפהל םינוגראב תובר תויצקנופל םירשפאמה - ימניח לודגה

 לש היצרגטניא ,יטמוטוא ןפואב יוזיחל םילדומ תיינב תולוכי ,שומיש תוטשפ :םה םימייקה םילכב הכיפהמ

                                                             
104August 23, 2017. ,RealClear Defense, Mark. “You Can’t Write an Algorithm for Uncertainty.” Gilchrist  
105Analyst, Inc., 2015.Global Industry . A Global Strategic Business Report –Predictive Analytics   
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 ,ךרעה תרשרש לכב תונבותה בולישו ,תוגהנתה יסופד לש םדקומ יוהיז ,תונבותו עדימ תשגנהל היצזילאוזיו

  .)קוויש ,אמגודל( רדגומ דחא םוחתל ןתלבגה םוקמב

 עדימ .)Structural Data( הנבומ עדימ חתנל הרטמב Predictive Analytics ילכ וצמיא רבכ םלועב תובר תורבח

 בולישהש אלא .תוידיתע תולועפ תוזחל ןתינ ןהמש תויוגהנתה לודימל רתויב יביטקפאה ילכה םויכ אוה הז גוסמ

 ורוקמש ,הזכ עדימ .הנבומ-אל עדימב שומישל םוחתה תא ריבעמ IOT-ו הטאד גיב םע וללה םילכה לש רבוגה

 Predictive -ה םוחת תא ןייפאי הז ךילהתש םיעד-ימימת םיטסילנאו רתויו רתוי יטננימוד ךפוה ,ןוגראל ץוחמ

Analyticsהז רשקהב ירלופופ ךפוה שדח חנומ .תובורקה םינשב: Embedded Predications לש היצרגטניא 

 הצופתה :יזכרמ קוש תויהל ךפוה ומצעשכל הז .עדימ תוססובמ תונכות וא םירישכמ םע הזילנאו חוויד תולוכי

 תולוכי לש הריציל תנייוצמ הביבס םה םירבדה לש טרנטניאה תיילע םע ,קזחו ןימז לוז יבושחמ חוכ לש

 106.תוקייודמו תומדקתמ תויטילנא

 :םיניינעמ םיחותיפ המכ ןייצל יואר Predictive Analytics לש םייניעידומה םירשקהב

Target Systems Analysis/Target Audience Analysis - קפסל תולוכיה תיתוכאלמ-הניב תוססובמ תוכרעמ 

-יראווצ וא הפרות תודוקנ יוהיזו בייוא תוגהנתה יבגל )Probabilistic Forecasts( יוכיס-תוססובמ-תויזחת

 הלועפ יכרד לודימו תויצלומיס תועצמאב תודדומתה יכרד עיצהלו ,הקפסא יווקב םיילאיצנטופ קובקב

 ,CIA-ה ןעט 2016 תנשב .תיתרבח הידמ ללוכ ,םירוסנס ןווגממ םיבר םינתשמ לע ססבתהב ,תאז לכ .תוירשפא

 תוהזל תולגוסמה תויניעידומ תויזחת רצייל חילצה אוהProbabilistic Forecasts -ו ירוסנס ךותיה תועצמאב יכ

 107.וצרפתה הלאכ םיעוריאש ינפל םימי השימח תיתרבח תוביצי רסוחו תויתרבח-תואחמ תוררועתה שארמ

 P4 Conflict Prevention )Predictive, Preventive, Personalized and איה הז רשקהב תפסונ השיג

Participatory( - הרטמב תיתוכאלמ-הניבו קתע-ינותנ לש בוליש  - תופתתשהו תישיא המאתה ,העינמ ,יוזיח 

 םיללוחמה םימרוגה לע עיפשהל הרטמב תויטמוטוא תולועפ עוציבו םיטקילפנוק תוררועתהל דוסי תוביס תוהזל

 108.תויעבה תא

 תכרעהל תעגונ ןיעידומ ינוגרא לש םחתפל תובצינה תובכרומה תויגוסה תחא ,רתוי תיגטרטסא טבמ תדוקנמ

 איהו ,ןיעידומ תוליהק רובע ונימב דחוימ רגתא הווהמ וז היגוס 109.יטילופ ןוכיס תכרעהלו םירטשמ תוביצי

 טעמכ ,וסרק זא ,2011 תנש ןמל ןוכיתה חרזמב הלטלטה תובקעב ,תונורחאה םינשב תוניינעתה הנשמל התכז

 ןולשיכ .תיגטרטסא הערתה ךכ לע וקפיס ברעמה תונידמ לש ןיעידומה יתורישש ילב ,םירטשמ רפסמ ,תחאב

                                                             
106The Effects of  Embedded Prediction Markets:-Social Network. “Andrew Whinstonand  Huaxia Rui, Liangfei, Qiu 

Information Acquisition and Communication on Predictions.” Decision Support Systems, 55, no. 4 (November 2013): 
978-987 

107Artificial Intelligence and The Future of Defense: Spiegeleire, Stephan De, Matthijs Maas, and Tim Sweijs.  
Strategic Implications for Smalland Medium-Sized Force Providers. Netherland: The Hague Centre for Strategic 

Studies, 2017. 
108bidI  
 תסחייתמהו תיטילופ תוביצי תכרעהב תקסועה תורפסל םיסחייתמ ונניא ,"םירטשמ תוביצי תכרעה" חנומב יכ שיגדהל יוארה ןמ 109
 Horowitz, Donald L.,  “Democracy אמגודל האר .םייטרקומד םירטשמב רקיעב ,תולשממ ייח ךרוא וא תולשממ תנוהכ ךשמל

in Divided Societies.” Journal of Democracy, 4, no. 4 (1993): 18-38. And: Diamond, Larry & Marc F. Plattner. (eds.). 
Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy. London: The John Hopkins Universisty Press, 1994. 
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 תוביציל עגונה ישעמהו יטרואתה םוחתל תשדוחמ הפונת קינעה הלא םיעוריא תוזחל םלועה יבחרב ןויב ינוגרא

 ועייסיש םישדח םילדומו תושיפת חתפל תויקסע תורבח ףאו םיימדקא תודסומ ,ןויב ינוגרא ףחדו ;םירטשמ

  .הז םינש-בר רגתא לע רבגתהל

 םירוזאב תועקשהו רחסמ רהזיהל ידכ ,םירטשמ תוביציל םינוכיס ךירעהל דציכ אוה ףא טבלתמ יקסעה רזגמה

 םיילכלכ ורקאמ םינותנמ םינוזינה  םייטסיטטס םילדומ לע ןרקיעב תוססבתמ תונושה תוטישה .םיביצי אל

 םיביכר ,אמגודל( רתוי 'םיכר' יאדווב ,םירחא םידדמ ןובשחב םיאיבמ םניא ללכ ךרדבו םידידמו םייתומכ

 םיקוחר םייתומכה םינתשמהש ,איה ולא תושיג יפלכ רתויב הצופנה תרוקיבה .110)םייגולואדיא וא םייתוברת

 אלש טושפ אצומ תניחבב איה םייתומכה םינותנה תשגדה יכו ,םיימנידה םייטילופה םיכילהתה תא ףקשלמ

 .ינטשפ רמול

 תטלוב ,ןאכ ורקסנש תויגולונכט לע ססבתהב םירטשמ לש תידיתע תוביצי יוזיחל םילדומ רוציל תונויסינה ןיבמ

 תיקנע ידי-לע לעופל האצוהש ,Integrated Crisis Early Warning System (ICEWS) ינקירמאה אבצה תינכת

 רפסמ וידחי ךיתהל ןויסינל הבוט המגוד אוה טקיורפה .ןיטרמ-דיהקול היגולונכטהו הפועתה ,ןוחטיבה

 .םלועה יבחרב תיטילופ תוביצי-יא יתומכ ןפואב לדמל הרטמב ,)Big-Data( קתע-ינותנ םע בולישב תויגולודותמ

 שומיש תושועהו הווה ינותנ לע םיכמתסמה םילדומ תונבל תוסנמה ,תויתרוסמה תוטישה תיברממ הנושב

 יוזיחב שומיש השוע ICEWS ,םיטסילנא ססובמ חותינו יתומכ עדימ דודיק ןוגכ תיסחי תוטושפ תוטישב

 ,םייפרגואיג םירוזיא ןווגמב תוירוגטק לש בחר חווט לע םיערתשמה עדימ יטירפ ינוילימ תועצמאב .יטסיטטס

 הייטה  םצמצל הסנמ  איה ךכב .םילדומ לש בר רפסמ לע םיססובמה םייטסיטטס םיבושיח תעצבמ תכרעמה

 איה תכרעמה לש תפסונ תוידוחיי .'םילדומה לכ לש לדומה' ןיעמל עיגהלו רחא וא הזכ לדומ לש ירשפא לשכ וא

 ןוחבל הרטמב ,קיפיספ-היסאב תונידמ 30-כ לע התסונ תכרעמה ,הרבחה תנעטל .המצע תא דומלל התלוכיב

 לש בר רפסמ הדמל תכרעמה .םיימואלניבו םיימינפ םירבשמ ,תינתא תומילא ,תונרתח ,תודירמל תויורשפא

 .הנידמו הנידמ לכב םירוטקידניא לש םייסחי תולקשמ העבק םיאצממה לע ססבתהבו ולא תונידמב רבע יעוריא

 ,תמא ןמזב תומאתה עצבלו םהלש תולקשמבו םירוטקידניאב םייוניש תוהזל תעדל הרומא תכרעמה ,דועו תאז

 דע םישדוח לש ןמז חווטל הפקת לדומה לש יוזיחה תלוכי ,הרבחה תנעטל .יוזיחה תלוכי תא ללכשל הרטמב

-כ לש החלצה רועישב תוביצי ירערעמ םיעוריא תוזחל חילצה לדומה תונורחאה םינשב וכרענש םייוסינבו ;הנש

60%.111 

 FBI-הו CIA-ה ;רורטו העישפ ירגתא םע םידדומתמה ןויב ינוגרא םידמוע יוושכעה שומישה לש תינחה דוחב

 תויקנע תודמוע - םהינפל הברה ,קויד רתיל וא - םדיצל ךא 112.רורטו העישפ יוזיח תוכרעמב בחרנ שומיש םישוע

 ךרוצל תיתוכאלמ-הניב יעצמאב שומישה תבחרה לע קובסייפ הזירכה 2018 ינויב .קובסייפו לגוג היגולונכטה

 תונומת ןיב יטמוטוא ןפואב הוושמה תכרעמ ,רתיה ןיב ,הליעפמ הרבחה .תיתרבחה תשרב רורט ייוליג רוטינ

                                                             
 emmer, Ian, and Preston Keat. Br :לצא האר ילכלכהו יסנניפה םימוחתב יטילופ ןוכיס חותינל תודותמ לש תיתטיש תוריקס  110

 .Oxford University Press, 2010: NewYork. The Fat Tail: The Power of Political Knowledge in an Uncertain World
And: McKellar, Robert. A Short Guide to Political Risk. Gower Publishing, 2010. 

111 May 6, 2017.. Harvard DataverseLockheed, Martin, et. al. “Integrated Crisis Early Warning System (ICEWS).”  
https://goo.gl/xeg5RW 

 .CIA-ה לש יקלח ןומימב המקוהשו ;םדוק הרכזוהש Palantir תרבח תקפסמש םיתורישהו תוכרעמה תועצמאב ,אמגודל 112
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 םגו התסה עונמל ןויסינב םג ,םייטרפ םישמתשמ םילעמש םימוד םינכת ןיבו רורט-יליעפו ינוגרא םילעמש

 תכרעמ לע םידבוע קובסייפב ,םייפרגה םירמוחה יוהיז ןונגנמ דצל .םיילאיצנטופ םיעגפמ רתאל ןויסינב

 ,תאז םע .םיילאוטסקט םיטסופב התסהו רורט ייוליג תוהזל ןמזה םע לכות רשא תיתוכאלמ-הניב תססובמ

 ןיידע ןכלו ;התסה ירמוחכ רבעב והוזש םירמוח ןיב תואוושה לע םיכמסנ ןיידע תיתרבחה תשרה לש םינונגנמה

 םידבוע לש קנע ירפסמב שומיש השוע ןיידע קובסייפ ,ןכל .םינושו םישדח התסה ייוליג אשונב רעפ םייק

 רוטינל תיתוכאלמ-הניב תססובמ תכרעמ תלעפה לע 2018 טסוגואב העידוה לגוג 113.םינכת 'תינדי' םיננסמה

 ידי לע והוז המרופטלפהמ ורסוהש םינוטרסהמ 75%-מ הלעמל ,הרבחה תנעטל .בויטויב רורטו התסה

 רפסמ תא ליפכה שדחה םתירוגלאה יכ ,ופיסוה הרבחב .םישמתשמ לש תונולת ולבקתהש ינפל דוע םתירוגלאה

 114.הרסהה תוריהמ תא תיטמרד הלעהו םייטסירורט םינכת ללגב תשרהמ םירסומה םינוטרסה

 םירכינ חותיפ יצמאמ העיקשמ ,תיתוכאלמה הניבה םוחתב תימלוע הליבומל ךופהל התנווכ לע הריהצהש ,ןיס

 תודושח תויומד תוהזל ידכ תומדקתמ םינפ יוהיז תויגולונכטב םישמתשמ רבכ הנידמב .רורטב המחולה םוחתב

 ,להק חותינ תוכרעמ םיליעפמ םיניסה ,ףסונב .םירעב םינוילמב תורוזפ ןתומכש ,החטבא תומלצמ לש םינוטרסב

 115.םיעשפ עצבל םייושעה םישנא לש תויתוגהנתה תוינבת תוהזל תולוכיה

 אשונב ןולא םעונ לש ורקחמ .'קפואה תקירס' אוה יובינו יוזיח תיגולונכט לע תתתשומה תפסונ היגולודותמ

 םיקה ןיעידומה דרשמ ,לארשיב 116.הז רגתא םע ברעמב תוליבומ תונידמ תודדומתמ הב ךרדה תא רקוס

 ידרשמו ןיעידומהו ןוחטיבה יפוג תיברמ םיפתוש וב ,ידוחיי ידרשמ-ןיבו יתונכוס-ןיב םורופ 2017 רבמבונב

 םדקומ יוהיזל(Horizon Scanning)  'קפואה תקירס'-ל ןונגנמ ססבל איה םורופה תרטמ .םייחרזאה הלשממה

 דקומב .לארשי תנידמ תא םג רגתאל - דימתמ רתוי םויה – תויופצה ,תוירוזיאו תוילבולג ,תועיצפמ תומגמ לש

 הדיחיה יגיצנו Data Sciecne ישנא רתיה ןיב םירבח ובש ,המקה יכילהתב יוצמה קסד  דמוע וז ןונגנמ

  117.תוטלחה-תלבק יכילהתב ךומתל הרטמב ,תיגטרטסא ןיעידומ תנומת שבגל ותרטמשו ;ן"מא לש תיגולונכטה

-הניב טקטיכרא םויכ ,Oliver Brdiczka .םיינוגרא-םינפ םימויא יוזיח איה ןויצל היואר הנורחא הייגוס

 ךשמהבו ;'World of Warcraft' תשרה קחשמ תא ושטנש םינקחש תוגהנתה יוזיח ןחב ,Adobe-ב תיתוכאלמ

 תורמל .םהלש ינורטקלאה ראודה תרובעת חותינ לע ססבתהב םידבוע תורטפתה הזוחה םתירוגלא חתפל הסינ

 The םשב טקייורפ םויכ תנמממה ,DARPA תא ןיינעל חילצה אוה ,דבלב תוינוניב ויה ולש יוזיחה תואצותש

Anomaly Detection at Multiple Scales (ADAMS) םינפ םימויא רוטינל היגולונכט חתפל ותרטמש-

 םשייל איה DARPA לש הרטמה 118.תורצונ ןהש ינפל דוע ,תויתוגהנתה תוילמונא יוהיז תועצמאב םיינוגרא

 ,תינוגרא-ץוח וא םינפ ,תיתרבח תכרעמ לכב ולאכ תוילמונא יוהיז ךרוצל תכרעמה תולוכי תא רבד לש ופוסב

                                                             
113 June ,Times York New The Posts.” Extremist Find to Intelligence Artificial Use Will FacebookFrenkel, Sheera. “  

2017. 15, 
114June 19, 2017 ,CNNPetroff, Alanna. “Google Will Use Warning Labels and AI to Fight Extremist Videos.”   
115 July ,Times York New The Cameras.” of Lots and Shame A.I., Dreams: Dystopian China’s InsideMozur, Paul. “

2018. 8, 
 רקחל ןוכמה .תימואלה המרב תוטלחה תלבק יכילהתב עייסמ ךילהת )Horizon Scanning( קפואה תקירס .םעונ ,ןולא 116
 .https://goo.gl/E6sJRg .2018 ילוי .ןיעידומה לש היגולודותמה

 2018 רבמבונ 26 ,םילשורי ,ןיעידומה דרשמב ריכב ,לארשי רוטקיו ר"ד םע ןויאר 117
118https://goo.gl/2e9RwG. DARPA, Angelos. “Anomaly Detection at Multiple Scales (ADAMS).” Keromytis   
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 ילארשיה פאטרטסה תא ריכזהל יוארה ןמ הז רשקהב 119.רותיאל תנתינ תיתרבחה היצקארטניאהש דבלבו

Reasonings לע ססבתהב ,)תויתרבח-יטנא תויוגהנתה לע העבצה ללוכ( תויוגהנתה יוהיזל תכרעמ חתפמה 

 רותיאב עייסל יושע תחתפמ איה ותוא ילכה ,הרבחה תנעטל .םילאודיוידניא לש תילואטסקטה המיתחה חותינ

 שי ,ןורחאו 120.רפס-יתבב ירי תמגוד ,םימויא לש םדקומ יוהיזב ,ךכמ תוחפ אל ךא ,םינוגראל יטנוולר םדא-חוכ

 רצייל איה טקייורפה תרטמ .ןוגטנפה תלבוהב Joint Information Environment (JIE) טקייורפ תא םג ןייצל

 תותשר לש ברה רפסמה רובע ,השימגו הנימא ,תחטבואמ םג איהש הטילשו דוקיפל הדוחא תינוגרא תביבס

 יכ ,ןייוצי ונינפלש םירשקהב 121.שומיש ןהב םישוע ,ול םיפופכה תוחוכהו הנגהה דרשמש תונושה תרושקתה

 וא םיעדומ ,םיימינפ םימויא לכסל הרטמב ,ומצע-הנגהה דרשמ ישנא לש תויוליעפ רטנל םג תלגוסמ תכרעמה

  122.םיעדומ אלש

 יניעידומה רצותה

 ,םייטמוטואל יניעידומה רוצייה ךילהתב םימייוסמ םיכבדנ תוכפוהה ,תומדקתמה תויגולונכטה תולוכיה

-הניבו קתע-ינותנ ומכ םיגשומ ביבס תובהלתההו ןיי'צקולב תועצמאב עדימ רתוי הבוט הרוצב חטבאל תלוכיה

 .ימלוגה יניעידומה עדימל הרישי תושיגנ םישקבמה ןיעידומ ינכרצ לש םינש תבר המגמ םג תוציאמ ,תיתוכאלמ

 ,תינש .םישיגר תורוקמ לע ןגהל ךרוצהו עדימ-ןוחטב תניחבמ ,תישאר :םיטביה המכב תרגתאמ המגמב רבודמ

 ,תישילש .םייקתמ עדימה ובש רתוי בחרה רשקהה תנבה ןובשח-לע תובורק םיתעל האב ימלוגה עדימב הקמעה

 )דיחיה םיתעלו( יזכרמה םנורתיב עוגפל היושע ימלוגה עדימל םינכרצה לש הרישי השיג ,ןיעידומ ינוגרא תייארב

 םלועב ,תרחא וא ךכ .יניעידומה רצותה רוצייל םתוא שמשמה עדימל תלבגומ-יתלב תושיגנ ,ירק ,םהינכרצ לומ

 ;תויתוכמסו תוצרחנ תובושתל ןיעידומה תליהקמ ופצי ןיעידומה ינכרצ ,הלבגה אלל טעמכ םייק עדימה ובש

 תיתודידיו הרורב הרוצב תונותחת תורוש קפסל םילגוסמ םניאש ןיעידומ ירצותל םהלש בשקה תדימ ,ךדיאמו

 עדימ ובלשיו ;םמצעב עדימ דבעלו ךורצל רבעבמ רתוי ושקבי ןיעידומה ינכרצ ,ןורחאו .הכומנ היהת ,שמתשמל

 .שרוד לכל שיגנה יניעידומ וניאש עדימב הז

 וז הכפהמ .ןכרצל שגנומ עדימה וב ןפואב םג הכפהמ תשחרתמ ,הז רמאמב תורקסנה תויגולונכטה דצלש אלא

 תומייק קושב .תיפארג הגצהל עדימ לש תילאוטסקט הגצהמ רבעמה ,תישאר :תודוסי המכ לע תנעשנ

 אמגוד .ימלוגו דבועמ עדימ לש תובכש ןתועצמאב גיצהלו תולקב ןהילא קשממתהל ןתינש תובר תויצקילפא

 עדימ םויכ רבכ .יפרגואיג וקלח קרש עדימ תובכש הילא רבחל ןתינש ,Google Earth איה תחא תיראלופופ

 םיטביהל ,תויטרואת וא תויללכ תונבות תרבחמ ,ללכ ךרדב ,וז הגצהו ,תיבחרמ-ואיג הניחבמ גייותמ ילטיגיד

 לש תוימנידה תא תפקשמה ,יניעידומה רצותה לש תוימניד ,תינש .)תויגטרטסא תויגוסב םג( חטשב םייטרקנוק

-ןמזב דבועמו ףסאנה עדיממ תיטמוטוא ןכדעתמה תונבות )Feed( דיפ ,אמגודל .לעופ ןיעידומה הב הביבסה

 םהלש ןיינעה ימוחתמ לחה - ןיעידומה ינכרצ תופדעה דומילל תמדקתמ הקימתירוגלאב שומיש ,תישילש .תמא

                                                             
119July 2014. ,Defense One .”Transformative Technology and the Future of National SecurityTurker, Patrick. “  
120based -Shooters: Automatic Text “Profiling School Dan Assaf, Yochai Cohen and James L. Knoll.Neuman, Yair,  

10.3389/fpsyt.2015.000866, no. 86 (2015). doi: ,Frontiers in PsychiatryAnalysis.”  
121The Office of Deputy DoD CIO. “Joint Information Environment: DOD Needs to Strengthen Governance and 

Management.” Information Enterprise. July 2016 
122, 2014.Defense One .Transformative Technology and the Future of National Security Turker, Patrick.  
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 ןוזמא תמגוד םיתוריש לש םימתירוגלאה אוה הארשהל דקומ .יניעידומה עדימה תא םיכרוצ םה וב ןפואב הלכו

)Amazon(, סקילפטנ )Netflix( ייפיטופס וא )Spotify(, שומיש .ןכרצה תופדעהל םמצע םימיאתמה 

 123.ןכרצה לש ןיינעה ימוחת דומיל ךות ,םייטנוולר ןיעידומ ירצות םינכרצל עיצהל לוכי םימוד םימתירוגלאב

 םירושיק-רפיהב שומיש תושעל ,רצותה תא רוקחל ןכרצל םירשפאמה םייביטקארטניא םירצות ,תיעיבר

)Hyper-Links( עדימ לש םיפסונ םידמימ וא תובכש ךורצל ןכרצה לכוי ךכ .רחא יביטיאוטניא קשממ לכ וא. 

Hare ו-Coghill ולכוי ןיעידומה ינכרצש ,רקחמה יפוג ידי-לע קזחותמה קנע עדימ רגאמ םיקהל םיעיצמ אמגודל 

 ןיעידומה ןיב רשקה לע ,תחאה :תויזכרמ תוכלשה יתש הז גוסמ עדימ רגאמ תריציל ,םתנעטל .םמצעב 'לאשתל"

 רגאמה ןכש ,המצע רקחמה תדובע לע ,היינשה .עדימה רגאמ יבג-לעו תועצמאב עצבתיש תוטלחהה לבקמ ןיבל

 םיאלממש תויצקנופהמ קלח םיווהמה ,םירצות תצפהבו רוזחאב תורושקה תויצקנופה תא תויטמוטואל ךופהי

 ןוגכ תויגולונכט רשאכ ,רתוי דוע םיריעסמ וכפהי םירצותה רתוי קוחרה דיתעב 124.םויכ רקחמה יפוג

Holographic Telepresence ורשפאי ,םימדקתמ חותיפ יבלשב תואצמנה ,הלא תויגולונכט .שומישל וסנכי 

 ,תישוח-בר היווח ונקי ןהו ;דמימ-תלתו HD)( ההובג היצולוזרב ,עבצב ,אלמ לדוגב תומרגלוהכ םירצות גיצהל

 125.עבצו חיר ,עגמ ,לילצ ,טבמ תללוכה

 םישדח םירידסמ תונויערו ןיעידומה לגעמ

 השעמה תרדסהל תושדח תושיפת שוביג - רקיעב ילואו - םג תבייחמ ןיעידומ יניינעב השדחה הכפהמה

 השיפת יהוז .ןיעידומה לגעמ לש וז איה תטלשה השיפתה ,תמדוקה האמה לש םיעבראה תונש ףוסמ .יניעידומה

 םיביכרל קלוחמכ יניעידומה השעמה תא האורה ,יתיישעתה רוצייה ךילהת לש ןויגהה תא תאטבמה תיראניל

 תמייקתמה ,)הנווכה ,הצפה ,רקחמו דוביע ,ףוסיא( תדרפנ תינוגרא היצקנופ םג אטבמ םהמ דחא לכש ,םידרפנ

 ,דועו תאז .תורדגומ עגמ תודוקנב תויצקנופה וא םיביכרה ראש םע ןילמוג יסחי תמייקמהו תיאמצע הריפסב

 תינרצי תכרעמכ - ןיעידומה ןוגראל ,אצוי לעופכו - ומצע יניעידומה השעמל םג תסחייתמ ןיעידומה לגעמ תשיפת

 םינכרצכ םתוא האור איהו ,תוטלחה-ילבקמ רקיעב ,הל םיינוציחה םימרוגה םע יתדוקנ עגמב האבה ,הרוגס

 ,םייניעידומ םירצות םירציימ ןיעידומה ינוגרא :ינוויכ-דח ךילהתב יניעידומה רצותהמ 'םינוזינה' םייביסאפ

 תא םיאתהלו קבדיפה תא ץמאל רומאש ,ןוגראל קבדיפ םינתונ םרותב הלאו םינכרצה לא םתוא םיריבעמ

 .םאתהב ותדובע

 יניינעב שממ לש הכפהמ םלגמ יחכונה ןדיעה יכ ,הנבהה .הז םוחתב םג יוניש רכינ תונורחאה םינשב םלוא

 תונויסנ םג תמדקמ ,םייונבו םילעופ ןיעידומ ינוגרא ובש ןפואב תומאתהו םייוניש קר אלו ,ןיעידומה

 תינכדעו תיביטנרטלא השיג הרצקב רוקסנ תואבה תורושב .יניעידומה השעמה לש השדח היצזילאוטפסנוקל

                                                             
 ןכרצל ףיצהל הלא םימתירוגלא לש ישוקב הלכו תויטרפ תויעבמ לחה ,הלא םיתוריש יפלכ תינפומה תרוקיבה תא ןייצל םוקמה ןאכ 123
 :Wolk, Alan. “Netflix's Dilemma :אמגודל האר .םתירוגלאה ידי-לע וחתונש יפכ ,ויתופדעה לע ססובמ וניאש ןפואב ,שדח ןכות

Marketing 700 New Original Series is a Lot Harder Than Making Them.” Forbes, March 21, 2018. 
124Security  Intelligence and National. “The Future of the Intelligence Analysis Task.” Peter CoghillHare, Nick, and   

Journal, 31, no. 6 (2016): 858-870. 
125.” Science & Technologies: Securing the Nation through Discovery and InnovationEmerging Allan. “, Sonsteby 

April 2013. ,Intelligence and National Security Alliance 
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 ןאכ גיצהל הנווכה ןיא .)Activity Based Intelligence )ABI תוליעפ ססובמ ןיעידומ :ןיעידומה לגעמל רתוי

 .ןיעידומה לגעמ תשיפת לש תויטננימודה תא תרגתאמה השיג לש דבלב הריקסב קפתסהל אלא ,האלמ השיפת

 יכרצל תורטמ לע הדובעב רבטצמה ינקירמאה ןויסנה ךותמ הרצונ רשא השיפת איה תוליעפ ססובמ ןיעידומ

 תאזו ;תויוליעפ לש םירשקהב עדימ חותינל תימוחת-בר תיניעידומ השיפתב רבודמ ,הסיסבב .םידחוימ-םיעצבמ

 יצמאמ גוהינלו ןיעידומ חותיפל ,)Unknown Unknown( עודי-אלה עודי אל-ל תורושקה תויעב רותפל" הרטמב
   126."ףוסיא

 ןיעידומה תוטיש .ינקירמאה אבצב םידחוימ-םיעצבמל תורטמ רוציי לש הקיטקרפה ךותמ הרצונ השיפתה

 םירגתאל תיטנוולר הניא ןיעידומה לגעמ תשיפת המכ דע ופשח קארעבו ןאטסניגפאב ינקירמאה אבצה םשייש

 תוחלצה קפיס 'תוליעפ ססובמ ןיעידומ' לש ןויערה ,תאז תמועל .םיינקירמאה ןיעידומה יתוריש ודדומתה םמיע

 טסירורטה יוהיזב הלחה ןיעידומה לגעמ לש תיראנילה השיפתה .ולא תונידמב רורט תותשר תפישחב תומישרמ

 .ועמטנ םה הבש היסולכואה ךותמ םיטסירורטה תא הליחתכלמ תוהזל היה השק ,לעופב ךא ,ףוסיאל דעיכ

 .יפרגואיג עדימ םע בולישב ,םירוסנס ןווגממ ףסאנש עדימ לש היצרגטניא עצבל ולחה םיינקירמאה םיטסילנאה

 םה ןכל .םוקימו ןמזל עגונב הטאד-אטמ היה םינושה םיעדימה ןיב היהש דיחיה ףתושמה רבדה ,תובורק םיתעל

 םינותנ-ידסמ .םינווגמו םילודג םינותנ ידסמ ךותמ םיסופדו תונבות ץוליחל תויטילנא תויגולודותמ חתפל וצלאנ

 )בכר-ילכ וא םישנא ,אמגודל( תויושיי ןיב ועצובש תויצקאזנרטו םיעוריא :)Activities( 'תויוליעפ' ונוכ הלא

 םינוש םידמימב הז תא הז ומאתש םייתרגש-יתלב םיעוריא לש הרדס וליג םיטסילנאה ,םיתעל .ןותנ רוזיאב

 .םיבקוע הירחא תושייה לש םייחה לולסמ והמ ררבתה ,הז םע הז ובלצוה םיעוריאה רשאכו ;םינותנה-ידסמ לש

 גהנתת איה דציכ רעשל תלוכיהו רצונש עדימה חותינ ,עתפל התלגתהש הרטמה לע עדימ ףוסיא ,ןכמ רחאל

 םיליעומ ויהש ,םייניעידומ םירצות לש שדח חווט ורצי ,'הייח לולסמ'-ל עגונב ולגתהש םיסופד לע ססבתהב

 127.ומש תא ABI-ה לביק ךכ .רתוי הברה

 ,)NIC( ןיעידומל תימואלה הצעומבו RAND רקחמה ןוכמב רבעשל ריכב ,)Treverton( ןוטרברט ןעוטש יפכ

 השיפת וז .שפחמ אוה המ עדוי ןיעידומה שיאש חינמ וניא תוליעפ-ססובמ-ןיעידומ ,ןיעידומה לגעמל דוגינב

 .אל םירחאו הזל הז םירושק םקלח ,םיעוריא לש ילרטיינ ףצר לע תססבתמ אוה אלא ,תויראיניל החינמ הניאש

 ןיעידומה ישנא לש הנושארה הבוגתה ,יניעידומ רעפ ףשוח חותינ רשאכ .ףסואל תומידק ןתונ יתרוסמה ןיעידומה

 ססובמ ןיעידומו םינותנ אלמ םלועה ,ןוטרברט סרוג ,םלוא .רעפה תא אלמל ידכ עדימ רתוי ףוסאל תוסנל איה

 דובכ לש םוקמ הקינעמ ןיעידומה לגעמ תמגידרפ דועבש ךכ .םינותנב הנומט הניא היעבה יכ ,ונל ריכזמ תוליעפ

 ןיא .תודבוע םרקיעב םהו ,םיילרטינ םינותנה לכ 'תוליעפ ססובמ ןיעידומ' רובע ;םייאשחה ויתורוקמלו ףוסיאל

 םינותנל סחיב םידמוע םה רשאכ קר 'םיער' וא 'םיבוט'ל םיכפוה םינותנ - 'םיקפקופמ' וא 'םינימא תורוקמ'

                                                             
unknownINT approach to activity and transactional data analysis to resolve -ABI, at its essence, is a multi-" :רוקמב 126

unknowns, develop intelligence, and drive collection." National Geospatial Intelligence Agency. 
https://goo.gl/6AexVR 

127, p.8 IbidBiltgen and Ryan,   
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 םוקימ תמגוד ,)Actionable Insights( הלועפ תורשפאמה תויביטרפוא תונבות םיקפסמ םה רשאכ קרו םירחא

  128.רורט תשר חונעפ וא דעיה

 גנול הישיטל ,זאד )National Geospecial Agency - NGA( יתוזח ןיעידומל תונכוסה שאר לש היתולימב

)Letitia A. Long(: "ססובמ יתוזח ןיעידומ םוקמב ,תוליעפ ססובמ יתוזח ןיעידומ לש םיחנומב בושחל ונילע 
 אוה ילאוטסקטנוק יתוזח ןיעידומ .שחרתמ אוה עודמ םג אלא ,הרוק והשמ ןכיה קר אל ,ריבסהל ונילעו ;הרטמ
  129."ץוחנה רבדה

  :רחא םוקמבו

-ינותנמ קיפהל ןתינש ךרעה תא םסקמל התרטמש תיתוכיא היגולודותמ )אוה תוליעפ ססובמ ןיעידומ("
 :םיעירכמ תונורתי ינש ונל ןתיש ןפואב ,תותשרו םיבירי לש תולהנתה יסופדל עגונב םייוליג ססבל ,רמולכ...קתע
 רקחמ ישנא ,םייאבצ םירנקיטקרפו םיננכתמ ,תוטלחה ילבקמל רתוי לודג תוטלחה חוורמו תוידוחיי תונבות
 130."תינושאר הבוגת לע םיארחאה םימרוגו קוח תפיכא ישנא ,ןיעידומ

 Activity-Based רפסב Stephen Ryan  -ו Patrick Biltgen ידי-לע העצוב ABI לש רתויב המלשה הגצהה

Intelligence: Principles and Applications. 131 ךכ תאז םירידגמ םיינשה:  

 תויעב רותפל ,תויצלרוק תוהזל ןתילכתש ,)spatiotemporal( תוינמז-תויבחרמ תויטילנא תויגולודותמ ןווגמ"
 םינותנב שומיש תועצמאב ,ףוסיא יצמאמ גהנלו עדי חתפל ,תותשר ןיבהל ,)Unknowns( תועודי-יתלב
 132."םייניעידומ תורוקמ ןווגמ לע םיססובמה

 133:השיפתה לש םייזכרמ םיריצ העברא םירידגמ םיינשה

 ותואמו ןמזה ותואמ עדימב שומיש - (Georeference to Discover) יוליג יכרצל היפרגואיגב שומיש •

 .תויושיי וא םיעוריא תוהזל ידכב םוקמה

                                                             
128, p.25 IbidTreverton,   
 INT approach to activity and transactional data analysis to resolve unknown-essence, is a multiABI, at its-" :רוקמב 129

unknowns, develop intelligence, and drive collection". National Geospatial Intelligence Agency. 
https://goo.gl/6AexVR 

quality methodology for maximizing the value we can derive from 'Big Data…' That is, making -"…a high :רוקמב 130
the new discoveries about adversary patterns and networks that give two crucial advantages — unique insights and 
more decision space — to policy makers, military planners and operators, intelligence analysts, law enforcement and 

Intelligence and Information Policy for National Security: . Susan Maretand  , Jan,Goldman. first responders…"
Key Terms and Concepts. Meriland: Rowman & Littlefield, 2016.  

131Massachusetts: . based Intelligence Principal and Applications-ActivityBiltgen, Patrick and Stephen Ryan.  
Artech House, 2013. 

 ,A set of spatiotemporal analytic methods to discover correlations, resolve unknowns, understand networks“ :רוקמב 132
develop knowledge and drive collection using diverse multi-INT data sets”. Ibid, p. 9 

133, p. 9 IbidBiltgen and Ryan,    



42 
 

 ינפל דוע לזאפ תכיתח אוצמל רשפא םיתעלש  הנבהה - (Sequence Neutrality)  ףצר לש תוילרטנ •

 .ביכרהל שיש לזאפ שיש הנבהה

 תויהל לוכי אוה ;ומצעשכל 'ער' וא 'בוט' וניא עדימש החנהה - )Data Neutrality( - עדימ לש תוילרטיינ •

 .עדימב שומיש השענ ובש רשקהה יולת לכה - ורוקמל רשק אלל יטנוולר

 תוריהמב רצייל תלוכיה - )Integration Before Exploitation( - לוצינ/שומיש ינפל היצרגטניא •

 רשאמ ,דחיב ןה רשאכ רתוי הלודג תועמשמ סופתל תויושע עדימה תוסיפו רחאמ ,םיעדימ ןיב תויצלרוק

 .תודרפנ ןהשכ

 134תימניד תיטילנא המגידרפ - תוליעפ ססובמ ןיעידומ :2 םישרת

 

 :'תוליעפ ססובמ ןיעידומ' םע תובתכתמה תופסונ תושיג יתש ריכזהל שי ,הז רשקהב

(OBP) Object-Based-Production - ססבתהב ןיעידומה ןוגראכ רדגומה ,םיטקייבוא ססובמ )ןיעידומ( רוציי 

 לש יוקל ןוגרא לש תיסיסב היעב תמייק ןיעידומבש החנהה לע תססבתמ וז השיפת .סרטניא לע וא טקייבוא לע

 לע יכ ,תנעוט השיגה .עדימ לש רתוי ליעיו בוט ןוגרא םישרוד הווח ןיעידומהש םייונישהש דועב ;םייק עדימ

 יכו ;תונוש תוינוגרא תויצקנופ ידי-לעו םיעדימ לש םינווגמ םיגוסמ רצונה עדימ לע ססבתהל ןיעידומה תוחוד

 ,םירבדה לש ןוגראה תרוצ לע אלו םירקוח ותוא טקייבואה לע תססובמ תויהל הכירצ יניעידומה רצותה תצפה

 םירצותהש ךכל םיאיבמ OBP-ה תונורקע 135.םייניעידומ םירצותב םויה תלבוקמה תיראנילה הגצהה ךרד ,ירק

 תמרב לוהינו היצרגטניא ךות תעצובמ חוקלל ותשגנהו ;טקייבוא ביבס דחא לדומכ םירצוימ םייניעידומה

 ןיעידומה תליהקב םינש רפסמ רבכ תמשוימ וז השיפת .תרציימה הדיחיה תמרב אלו תונכוסה וא ןוגראה

 תוריהמב םייניעידומ םירצות רצייל החוכב יכ החיכוה איהו ;'Quellfire' טקייורפ םשה תחת ,תינקירמאה

 םהו רחאמ ,)Cloud( ןנע תרוטקטיכראל םימיאתמ הלא םיכילהת יכ ,ןייצל שי .ההובג תויביטקפא תמרבו

                                                             
134Johnston, Cathy. “Modernizing Defense Intelligence: Object Based Production and Activity Based Intelligence.”  

June 27, 2013.  ,NCSI 
135Ibid  
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 םיבלשב תרחא המורת םהמ דחא לכלש ,םינוש ןיינע-ילעב לש תיניעידומ הריצי םירשפאמו םתוהמב םייתשר

 136.רוצייה ךילהת לש םינוש

poral IntelligenceTem )TEMPINT( - 137.ולא תורוש בתוכו הנזצ יעור ר"ד ןדיתעה ידי-לע החתופ וז השיג 

 ןיעידומ יתורישש בקעמהו ףוסיאה יעצמא םג םיללכתשמ ,ץופנ ךפוה )IoT( םירבדה לש טנרטניאה ובש ןדיעב

 ימואלה ןיעידומה להנמ .תויניעידומה תונילפיצסידה תא שדחמ רידגהל םג שי ןכ-לעו ,לצנלו ליעפהל םילוכי

)DNI( רפאלק סמיי'ג ,רבעשל )James Clapper( ושעי תוינקירמאה ןיעידומה תויונכוס יכ ,2016 תנשב ןעט 

 השיג גישהל ידכ וא ,סויג ידעי ןומיסו םוקימ רותיא ,רוטינ ,בקעמ ,יוהיז" ךרוצל םירבדה לש טנרטניאב שומיש
 השדח תיפוסיא הנילפיצסיד תריצי אטבמ וניא TEMPINT 138."םידדוב םישמתשמ לש תואשרהו תותשרל

 דוסיה תחנה .עדימ חותינו דוביע ,ףוסיאל תיטסילוה השיג אטבמ אלא ,תורוקמ לש םייוסמ גוס לע תססבתמה

 ,ףסאהל לוכי הז עדימשו ,ףיצר רוטינל קוחר-אלה דיתעב םינותנ ויהי םלועב תויתשתהו םישנאה תיברמש איה

 ןמזב המידק וא הרוחא עונל ןיעידומה ישנאל ורשפאיש םימדקתמ םילכ תועצמאב חתונמ תויהלו רגאהל

 139.תוידיתע תויוגהנתה לש תויצלומיס עצבלו רגאנש עדימל סחיב תוזיתופיה ןוחבל ךכבו )עדימה תניחבמ(

 ,םלועה לכמ תמא ןמזב עדימ תרדשמה הדוחא המרופטלפל TEMPINTה תא תומדל רשפא תירויצ הרוצב

 םינותנב תרשעומ המצע איהשכ ,בצמה תנומת תא המידק וא הרוחא ץירהל ,איפקהל ,דקמתהל תרשפאמהו

  140.םינוש םיגוסמ

                                                             
136Ibid  
137 ,WiredConnected Devices Give Spies a Powerful New Way to Surveil.” . “and Roey Tzezana Hershkovitz, Shay  

January 19, 2017. 
  Agencies will probably use the IoT for “identification, surveillance, monitoring, location tracking, and“ :רוקמב 138

Sam  and , SpencerAckermantargeting for recruitment, or to gain access to networks or user credentials”. See: 
February 9,  ,The Guardian“US intelligence chief: We Might Use the Internet of Things to Spy on You.”  .Thielman

2016.  
139Brantly, Aaron F. “When Everything Becomes Intelligence: Machine Learning and the Connected World.”  

Intelligence and National Security, 33, no. 4, (2018): 562–573. 
140.Ibid, aand Tzezan Herhskovitz  תורזובמ רותיא תוכרעמ' – תרחא תינשדח השיג ןייצל ןיינעמ הז רשקהב'(Widely  

Distributed Detection Systems) יתלב קשנ תוהזל םילוכי ולכויו )םייראלולס םינופלט ומכ( םיישיא םירישכמ לע ובכרויש םירוסנס 
 רשקלו עדימ ףוסיאל ידוחיי לדומ אופא עיצמ בתוכה .ןיעידומ יפוג לא ףסאנש עדימה תא רדשלו )יניערג ,ימיכ ,יגולויב( ילאנויצנבנוק
 הנבהה תא תפקשמ וז השיג .תרדגומו הרצ תילכת תרשמ הז עדימש העידיב ,ונוצרמ עדימ ףתשי רוביצה – רוביצהו ןיעידומה ןיב
 עדימה תייגולונכט תאו רוביצה תא םותרל שיו םיינוחטיבה םיכרצה לכל הנעמ תתל םילוכי םניא םדבל םייתלשממה םיפוגהש
 Intelligence Collection of the People, by the People and for the People: How“ :לצא האר .יניעידומה ץמאמל ותושרבש

Crowdsourcing the Detection of WMDs Could Change the Way We Protect Ourselves.” National Security Journal, 
September 5, 2018. 
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 ךשמהל תומגמ

 היגולונכטה ,עדמה ימוחתב 21-ה האמל ימואל ןוחטבל היגטרטסאה תא תירבה-תוצרא המסריפ 2016 תנשב

 םא תיגולונכטו תיעדמ תונשדחב ליבוהלו ךישמהל תשרדנ תירבה-תוצרא יכ ,עבוק ךמסמה 141.תונשדחהו

 לש יחכונה הנבמהש אלא .ימואלה ןוחטבה לע םיעיפשמה םיילבולג םירגתא םע תויביטקפאב דדומתהל הנוצרב

 לחה ,םיררועתמה םיילבולגה םירגתאהמ בושח קלח לע הנוע וניא ,הבחרה ותרדגהב ,ימואלה ןוחטבה לעפמ

 .םייתנידמ-אל םינקחש לש תרבוגה תויטננימודהו רבייס-תמחולל דעו תופיגמ תוצרפתהו םילקא ייונישמ

 .תורחא תונידמב םג ומכ ,יטרפה רזגמבו הימדקאב רקיעב םויה אצמנ יגולונכטה תינחה-דוח יכ ,עבוק ךמסמה

 תגשהלו ימואלה-ןוחטבה לע הרימש ךרוצל ,הבושח הרטמ רתונ יאבצה יגולונכטה ןורתיה רומישש ףא ,ןכל

 ,ךמסמה עבוק ,םייניעידומ םירשקהב .ירוביצה רזגמב םג םייגולונכט םיחותיפ דודיעב ךרוצ שי ,ילכלכ גושגש

 הרטמב תאזו ;יניעידומה לעפמה רובע םייגולונכט םילכ חותיפב םירכינ םיבאשמ עיקשהל תירבה-תוצרא לע

 םיקהלו ךישמהל ןיעידומה תליהק לע ,ןכל .עדימה לש היצרגטניא םג ומכ ,םלועה יבחרב עדימ ףוסיא רשפאל

 ,תויטסובור תוחתופמה תויניעידומה תולוכיהש חיטבהל ידכב ,הנידמב היגולונכטהו עדמה תליהק םע תויופתוש

 142.הידעי תא שממל תירבה-תוצראל תורשפאמו

 תטיסרבינואב ךרענש סנכב )Dan Coats( סטאוק ןד )DNI( ימואלה ןיעידומה להנמ רמא המוד חורב םירבד

 ירגתאל המצע םיאתהל ידכב תיטמרד תונתשהל תינקירמאה ןיעידומה תליהק לע ,ותטישל .2018 ץרמב ססקט

 תינשדחל ךופהל הליהקה לע .)Evolution( תוחתפתה אלו )Revolution( הכפהמ התוהמש תונתשה - העשה

 ,הל ץוחמש םלועה לא רתוי הבר תוחיתפ תולגלו ,תונשדח תויגולונכט תוריהמב ץמאל תלגוסמ תויהל ,השימגלו

 ןהמ ןיבהל ןתרטמש תומזוי רפסמ םדקל לעופ DNI-ה דרשמ יכ ,רפיס אוה .הימדקאהו יטרפה רוטקסה רקיעב

 לש ןיעידומה ישנא רובע שרדנה םילכה לס תא חתפל ,הווח תושונאהש םייגולונכטה םייונישה לש תוכלשהה

 143.ןיעידומה תליהק ךותב הניאש תויחמומ לוצינל םיכרד שבגלו ,קוחר-אלה דיתעה

 ראתל ,ןיבהל ןויסנב םיריבכ םיצמאמ עיקשמ ,ברעמב םירחא ומכ ,ינקירמאה ימואלה ןוחטבה לעפמ ,ןכא

 םינבמ לש שדחמ-הניחבב קתע יצמאמ תועיקשמ ןיעידומ תוליהק 144.שדחה עדימה ןדיע חורל םאתהב לועפלו

-הרדגה וליפאו ,)ןהיניב תולובגה לוטיב ללוכ( תושדחה ולאו תומייקה תונילפיצסידה ,הלעפה תרות ,םיינוגרא

 רבעמ ,םדקל תולעופ תויברעמ ןיעידומ תוליהקש תוירקיע תומגמ שמח ןמסל ןתינ .יניעידומה עוצקמה לש שדחמ

  :ליעל ורקסנש םייגולונכטה םיחותיפל

                                                             
 תנשמ ךמסמה .המאבוא אישנה ידי-לע 2015 תנשב המסרופש ב"הרא לש ימואלה ןוחטיבה תייגטרטסא תשיפת לע ןעשנ הז ךמסמ 141

 ,תחתפתמו תינשדח ,הקזח הלכלכ ;היתופתושו התירב-תונב ,הנידמה ןוחטיב :םינקירמא םיימואל םיסרטניא העברא עבוק 2015
 ,תירבה-תוצרא תלבוהב ימלוע רדסו ;םיילסרבינוא םיכרעל דובכ ;תויונמדזהו גושגש תדדועמה החותפ תילכלכ תכרעמב תלעופה
 .National Security Strategy. Washington: The White House, 2015 .הלועפ יפותיש תועצמאב ןוחטיבו םולש םדקתש

142Century Science, Technology and Innovation Strategy for America’s National  stFetter, Steve, and Chris Fall. “A 21 
Security.” The White House, May 31, 2016. https://goo.gl/6kozG8 

143March 29, 2018 ,USTREAMConfronting 21st Century Challenges.” “  
-ינותנ לע שגדב ;תיחכונה תעה לש תויגולונכטה תויוחתפתהה רואל ,םייטירבה ןיעידומה יתורישב היזיוורל האירק אמגודל האר 144
 ,Dear, Keith. “A Very British AI Revolution in Intelligence is Needed”, War On The Rocks :תיתוכאלמ הניבו קתע

October 19, 2018. https://goo.gl/pf2oCG 
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 תדעצהב חתפמה יכ ,ןיעידומה דיתעב םיקסועה תיברמ לע םכסומ :הלועפ-ףותישל םינונגנמו םילקא םודיק

 ,םמצע-םיתורישה ןיב תוצצוחה ולאו תוינוגרא-םינפה תומוחה תרסהב ןומט 21-ה האמה לא ןיעידומה תוליהק

 ,הימדקאהו יטרפה הז ןיבו ירוביצה רוטקסה ןיב ,ימואלה-ןוחטבה דסממ תיירטמ תחת םייוצמה םיפוגה ןיב

 לאיצנטופה םה הז רשקהב םייזכרמ םירגתא השולש .תונוש תונידמ לש םירחא םיפוגו ןיעידומ יתוריש ןיב ףאו

 לעפמה לש DNA-ב תעמטומה רודימה תשיפת ;ןיעידומ ינוגרא לש 'יטילופ' חוככ תשפתנה ,עדי לע תולעב ןדבאל

 לכ אל ,םירחא םינוגרא םע הלועפ-ףותשמ העיתרהו םיתורישה לש עדימה יסכנ ןוכיסמ ששחה דצל ,יניעידומה

-ןוחטבה לעפמב םיברועמה לכ ןיב ,תיתוריש-ןיבהו תינוגרא-םינפה תוביריהו ;תורז תונידמו תויטרפ תורבח ןכש

 םג ומכ ,תויתרוסמה תויניעידומה תומגידרפה תריבשו יתוברת יוניש אופא בייחמ יתימא הלועפ-ףותש .ימואלה

-ה שאר ,רפלק סמיי'ג לש המזויב תאצמנ הזכש םילקא םודיקל אמגוד .הלועפ-ףותשו ןומא לש םילקא תריצי

DNI ימואלה ןיעידומה להנמ דרשמ לש תיזכרמה ותמישמכ תיתוריש-ןיבה היצרגטניאה תא עבק רשא ,רבעשל 

)ODNI(. תילאנויצקנופו תיתריז תוירחא םהמ דחא לכלש ,ויתחת םילעופה תומישמ ילהנמ 17 רידגה רפלק. 

 ףודעתה תעיבק לע עיפשהלו עובקל םתלוכיב ,תוינידמה םע םתורכיהב אוה תומישמה ילהנמ לש םנורתי

 תרחא המזוי .הלועפ יפותיש דדועמה ןפואב ןיעידומה תליהקב םינוש םיפוגמ ועיגהש ךכ םצעבו ,יניעידומה

 םינושה םיפוגה ןיב םיבאשמבו תויגולונכטב ,עדימב ףותיש :Eye Sight תארקנ ןיעידומה תליהקב היצרגטניאל

 םילכמ תונהיל תונטקה תויונכוסלו ,ןהיבאשמב ךוסחל תולודגה תויונכוסל רשפאמה ןפואב ,ןיעידומה תליהקב

  145.יאמצע ןפואב חתפל ןמצעל תושרהל םילוכי ויה אלש תומזוימו

 יכ ,ךכב םיריכמ רבכ ברעמב ימואלה ןוחטבה ידסממ :ןיעידומה יכרצל תיגולונכט תונשדח םודיקל תונראתה

 תונידמה תולובגל ץוחמ םג אלא ,תויניעידומה תוכרעמה תולובגל ץוחמ קר אל יוצמ יגולונכטה תינחה-דוח

 ךמסמב םגדוה םגש יפכ ךא ,תיגולונכט תונשדחל רומאה לכב הזועת םנמא םיניגפמ ןויב יפוג .תויסכס-ולגנאה

 ברעמב ןיעידומ יפוג .םייטירב וא םיינקירמא םייתלשממ םינוגרא לש םתלחנ דוע הניא תיגולונכט תונשדח ,הז

 FVEY ) Five Eyes-ל ץוחמ תורחא תונידמ לא םג ומכ ,הימדקאהו יטרפה רוטקסה לא אופא םטבמ תא םינפמ

 םודיקל םילעופ םה .)דנליז-וינו הילרטסוא ,הדנק ,הינטירב ,תירבה-תוצרא תא תללוכה תיניעידומה תירבה -

 רוטקסה ןיב תודירפמה תויתרוסמה תומוחה תריבש ידכ ךות ,תידדה הדימלו םייגולונכט הלועפ-יפותיש

 תופתושמ ןוכיס ןוה-תונרקמ לחה :ךכב םיכמותה םינונגנמ ןווגמ םיחתפמו ;תונידמ ןיבו יטרפהו ירוביצה

 תניינעמ אמגוד .םייניעידומ-ונכט םיחותיפב רוביצה תוברועמ םודיקל םיסרפ תואשונ תויורחת דעו םירוטקסל

 הנגהה דרשמש ) JAIC – Joint Artificial Intelligence Center( - תיתוכאלמ-הניבל דוחא זכרמ אוה ךכל

 םימושייה ימוחתב ,הובג בוצקתבו םילודג םיפקיהב תוימואל תומזוי החני הז זכרמ .םיקהל דתעתמ ינקירמאה

 רשפאתש השדח השיפת תשרדנש ךכב הרכהמ עבונ זכרמה תמקהב ךרוצה .תיתוכאלמה הניבה לש םינושה

 םיחותיפ לש הזכ גוסל הצוחנה תושימגה רומיש ךותו ריהמ ןפואב ,תיתוכאלמ-הניב תויגולונכט לש השגנה

 םתוא עימטהל ךכ-רחאו ,םיטקיורפ לש תיסחי םצמוצמ רפסמב עיקשהל הנגהה דרשמ תנווכב .םייגולונכט

 לככו ;תיתוכאלמ-הניב חותיפב םיקסועה םירחא םייתלשממ םיזכרמ ףילחהל ןנכותמ וניא זכרמה .בחרנ ןפואב
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 רוטקסהו הימדקאה ,DARPA םע הלועפ יפותיש תריצי ךות ,תוחולשו הייזכרמ לש לדומ יפל הנביי הארנה

 .146תינקירמאה ןוחטיבה תכרעמב םיפוג דצל ,יטרפה

 רומאה לכב שממ לש היצמרופסנרט תורבוע ןיעידומ תוליהק :תוליעיו תושימג לוהינ תורות תריציו ץומיא

-תורבח תומלועב םילבוקמה חותיפ יכילהת לש ץומיא ללוכ ,יקסעה רוטקסב תולבוקמה לוהינה תוטיש ץומיאל

 חותיפה יכילהת תא בייטלו ץיאהל ידכ ,םיינוגרא םימסח קלסל איה תירקיעה הרטמה .)פאטרטס( קנזהה

 ;תינוגרא-ןיבהו תיתוריש-ןיבה תויפותישה םודיק ;ןיעידומה תקפהו רוציי יכילהת תא םג ומכ ,יגולונכטה

 .הימדקאהו יטרפה רוטקסה לע שגדב ,םתביבסו ןיעידומה ינוגרא ןיב תומוחה תריבשו

 םע תורחתמ יברעמה םלועב ןיעידומה תוליהק םג ,םירחא םיינוחטב םידסממל המודב :םדא-חוכב תונייוצמ

 יפסכ לומגת עיצהל םילוכי םניא םייניעידומ םידסממו רחאמ .יתוכיא םדא-חוכ לע הימדקאהו יטרפה קושה

-חוכ רומישו הרשכה ,סויג ינונגנמ לש היצזינרדומ :םירחא םיצורעל םינופ םה ,יטרפה קושה לש לדוגה ירדסב

 םע תופתושמ הדובע תוביבס תריצי ;הימדקאהו יטרפה רזגמה ןיבו ינוחטבה רזגמה ןיב תוירבעמ תריצי ;םדא

 .הלא םיצורעמ המכ קר םה – תיגולונכטה היישעל םייעבט םיפתוש

 ןיידע ונימי לש ןיעידומה ידסממ ,םימייקתמ םה הבש הביבסה הווחש קומעה יונישב הרכהה ףרח - תוחיתפ

 תא ומינפה םרט ןיעידומה ינוגרא ,םייוסמ ןבומב .הרקה המחלמה ימיב ושבוגש תושיפת חורב םילעופו םייונב

 תימוטוכידה הייארהמ תוקלתסה תבייחמה תובכרומ ;תיחכונה תעה תא תנייפאמה )Complexity( תובכרומה

 ;ול הצוחמ םייקתמש המ ןיבו ןיעידומה ינוגרא ילתכ ךותב םייקתמש המ ןיב הניחבמה ,יניעידומה לעפמה לש

 דבאש תושיפת - תונידמ לש חוכ לע לופונומל המודב ,יניעידומה לעפמה לש עדי לע לופונומ החינמה הייארו

 ינוגרא לש תלוכיב קפס םיעיבמ םידחאש תורמל .תורבוג תויתשרו תוירושיק ,תוירוזיב לש ןדיעב חלכה ןהילע

 ןדיעל ומצע םיאתהל יניעידומה לעפמה לעש קפס ןיא ,דיתעה ירגתאל םמצע םיאתהלו דוסיה ןמ תונתשהל ןויב

  .הנוילעה לע היהת ימ לש ודי ועבקיש ןה ,תויטנוולרהו תוריהמה ובש
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