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 20-מ הלעמל לעב אוה .ןיעידומה תשרומל זכרמב ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב ריכב רקחמ תימע אוה ץיבוקשרה יש ר״ד 1
 ןיעידומה םוחתל עגונ ולש ימדקאה תוחמתהה םוחתו הנידמה-עדמב טרוטקוד ישל .ןיעידומהו רקחמה ,היגטרטסאה ימוחתב ןויסינ תונש
 .היגולונכטו ןיעידומ ןיבש קשממהו ימואלה
 בתכש תרוקיב לע ססובמ הז םוכיס .Coastal Georgia Community College-ב הנידמה עדמל רוספורפ אוה 'גייו ינותנא לראק 2
 יש ידי לע בתכנ םוכיסה .2023 ראורבפב  CounterintelligenceInternational Journal of Intelligence and תעה בתכב המסרופשו
 .ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב רקחמ רזוע ,תונרג-רגי
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 איבמ ,ןורשכבו תוריהבב בותכה ,ץיבוקשרה לש םישרמהו תיסחי רצקה ורפסש רובס 'גייו

 תעמטה םזכרמבו 21-ה האמב ןיעידומה ינוגרא םידדומתמ םמע םירגתאה תא תועדומל

 האמב ןיעידומה ינוגרא ובצוע וב ,תיתיישעתה הכפהמה ןדיעמ רבעמה לש תויועמשמה

 םמצע םימיאתמה םינוגראל ,"ןיעידומה לגעמ" סיסב לע ןיעידומ רוציי ילעפמכ םירשעה

 תגשהל םיינויחכ םהילע עיבצמ רפסהש םייונישה .ונימי תא תנייפאמש עדימה תכפהמל

 רובסה ,'גייו תעדל ,םיענמנ יתלב םה הילא םירתוח ןיעידומה ינוגראש עדימב תויטננימודה

 האירק רמוח וב וארי םיברש חינהל שי ןכלו וזה השדחה תואיצמה תא יוארכ גיצמ רפסהש

 .םהל שורדה

 דציכ ורפסב ראתל הסנמ ץיבוקשרה ,זמרל היושע רפסה תרתוכש יפכש הליחת ריבסמ 'גייו 

 המיע האיבמ היגולונכטה ,ץיבוקשרה יפל הז אשונב .ןיעידומה םוחת לע העיפשמ היגולונכט

 קלח וניה םויכ ןיעידומהש ןכ םא רובס ץיבוקשרה .ןיעידומה םוחתל היצולובא אלו ,הכפהמ

 לבקמל הלש תויטנוולרה לע רומשל תנמ לע תונתשהל הילעש "תיתרבח תכרעמ"מ

  .תוטלחהה

 ןסחאל ,ףוסאל תולוכיהש ריבסמו הטאדה לש תובישחה תא ורפסב שיגדמ ץיבוקשרה

 ,ותנעטל .ןיעידומה יפוג לש תויסיסבה תולוכיה תא תונשמ ינוכסח ןפואב עדימב שמתשהלו

 םייוניש םילח ןכלו היגולונכטהו ןיעידומה ימוחת ןיב הרורב תוברקתהל תוליבומ ולא תורומת

 תא "שטשטל" תמיוסמ תונוכנ תולגל ןיעידומ יפוג לע ,ותטישל ."תוידוס" ןוגכ םיחנומב םג

 ףתשל םינוכנ תויהל םהילע רמולכ ,"ןוגראל-ץוחמ"ש המ ןיבו "ןוגראה-םינפ" ןיבש תולובגה

  .)יטרפה רזגמהו םיילשממ ץוח םיחמומו הימדקא-ןיעידומ יפוג( "עדימה תייליהק" םע הלועפ

 וז הפוקתב .20-ה האמה לש 40-ה תונש לא ,הרוחא ורפסב רזוח ץיבוקשרהש ראתמ 'גייו

 "ןיעידומה לגעמ" לש ירפ םה וירצותש - "תוריש" אוה ןיעידומה יפל הסיפתה העבקתה

-ה האמה עצמאב רבכש רובס ץיבוקשרה  .טינרבקה אוה אולה ,"ןכרצ"ה לא ףוסבל םיעיגמש

 יניצק .ןשוימ הז לדומ השענ ,ףוסיאה ביכרב רתוי "םיינכט"ה םיקלחה לש םתורבגתה םע ,20

 שוביג אוה ןיעידומה תדובעב רתוי בכרומה קלחהש ךכמ ומלעתה םיטינרבקהו ןיעידומה
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 םייוניש וללוחתהש תורמלש ריבסמ אוה .)ףוסיאה תוחפו( תועמשמה תנבה וא ,הנומתה

 ,9/11-ב רורטה תפקתמ רחאל תאש רתיבו 20-ה האמה ףוסב ב"הרא לש ןיעידומה תליהקב

-ה  ימואלה ןיעידומה להנמ לש דרשמה תמקה רחאל יכ םא "היישעת" לש הראשנ הסיפתה

ODNI ןיעידומה תליהק לש תויגולונכט חותיפל זכרמהו - IARPA טעמל ילוא הכפה איה 

  .רתוי תבכרומ

 רתויב םיידוסי םייוניש רובעל ןיעידומה ינוגרא לע היפל ץיבוקשרה לש ותנקסמ תא ראתמ 'גייו

 ,ץיבוקשרה לש ותעדל ,"ןיעידומה לגעמ" .עדימה תכיפהמ ןדיעב תואיצמל םמצע םיאתהל ידכ

 תויהל לכוי אל רבכ אוה תומאתה ולא-יא וב ולוחי םא םגו חלכה וילע דבאש טפסנוק אוה

 םימויאהש ףיסומ ףא ץיבוקשרה .רתוי תופקת ןניאש תוחנה לע ססובמ אוהש םושמ ,"ןקותמ"

 םה – רתוי םיבחר םהש אלא ,םיימואל-םיגווסמ םימויאב םיצמתמ םניא יחכונה ןדיעב

  .ילאוטריווה בחרמב אצמנ ףא םקלחו רתוי בר חטש ינפ לע םיסרפתמ

 הכיפהמ" תרתוכב ינקירמאה RAND ןוכמב 2006 תנשב התשענש הדובע ןייצמ ץיבוקשרה

 בטיה ופקתשה היתונקסמש – אשונב הנושאר הקמעה ותנעטל התייהש "ןיעידומה אשונב

 םהלש השלוחה לשב רוחאמ וראשנ ןיעידומה ינוגרא תע 2011 תנשב יברעה ביבאה יעוריאב

 עבק ובש ורפס תא 3ןמנהל םאיליו םסרפ םג וז הנשב .תויתרבחה תותשרל עגונה לכב

 .השדח המגידרפ לש ץומיא םישרודש םיינוטקטה םייונישה תא ןיבהל אוה יתימאה רגתאהש

 ,ןיעידומה תייליהקל "ץוחמ"ש ימ םע הלועפ יפותישו עדימ-ףותיש רתוי ןמנהל יפל תללוכ וז

  .יטרפה רזגמהו הימדקאה ללוכ

 תרבוגה התוריהמ רבדב 4לטסרג ןלג לש וירבדל ץיבוקשרה סחייתמ ןכמ רחאלש ראתמ 'גייו

 ןהש תויגולונכט רפסמ עיצמ לטסרג .ךכל ןמצע םיאתהל תולשממ לש תלוכיהו היצטיגידה לש

 
3William Lahneman “Keeping U.S. Intelligence Effective: The Need for a Revolution in Intelligence Affairs", Rowman 
& Littlefield. 

 
4 Glenn S. Gerstell, former counsel of the National Security Agency (NSA) and Central Security Service (CSS) from 
2015 to 2020. 
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 .ףיוזמל יתימא עדימ ןיב ןיחבהל רשפאי אוהש םושמ AI -ה ןשארבו ,הז רשקהב יזכרמ ךבדנ

 תויגולונכט לש תרזובמה הרוטקטיכראהש ריבסמ ץיבוקשרה ,עדימה לע הנגהל סחיב

 איה ימעפ-דח ןפואב ןיי'צקולבה לע םינותנ תוהזל ורשפאיש  ,sNFT 5 לש בולישב "ןיי'צקולב"

 תיגולונכטש ריבסמ ץיבוקשרה .עדימה לע הרימשה תא ריבגהל ורשפאיש תויגולונכטהמ תחא

 החטבהו עדימה רצוי לש ותוהז אודיו ךות ופותישו עדימ לש הרבעה תרשפאמ "ןיי'צקולב"

 Internet of אוה הז רשקהב ןייצמ ץיבוקשרהש רחא םוחת .ףלוס וא דבוע אל עדימהש

Things – ריבעהל תלוכי רצווית ךכ .םינקתה דראילימ 100-כ 2025-ל דע וילא רבחל יופצה 

 וב "לפטל" םיכרד תושפחמ םויכ תולשממ רשאכ ,עדימ לש תורידא תויומכ ידיימ ןפואב

 תולאשל תונבות תקפה ךרוצל ,הזה קתעה עדימב שמתשהל היהי ןתינ .םיננע יבג לע ונסחאלו

 .ילטיגיד ןורתי ןכ םא היהי תוטלחהה לבקמל .תוטלחהה ילבקמ תא תרשל ולכויש תונוש

 ףוסיא לש רתויב םייסיסב םיטקפסא המכב םייונישל ליבות וז תוחתפתהש ריבסמ ץיבוקשרה

 הסניו עדימה תא וידיל לבקי םדאהש םוקמב – "ךופה" ףוסיא עצבל היהי ןתינ ,ךכ .ןיעידומה

 הזתופיהה תא תונבל לכוי םדאהו עדימב םירתסנ םיסופד תוהזל עדת הנוכמה ,םיסופד תוהזל

  .הלא סיסב לע ולש

 תחת .תילרטינ הלועפ תויהל ךירצ וניא ףוסיאש סרוגה ,ץיבוקשרה לש ותסיפת תא גיצמ 'גייו

 ליעפ ןפואב ברעתש וזכ ,תיטילנא המישמ תויהל הכירצ ףוסיאה תמישמ ץיבוקשרה יפל ,תאז

 בחרמ לש רתוי תישממ הנבה חתפל הרטמב ,תוטלחהה ילבקמ תאו רקחמה יניצק תא

 .ןכרצ-חוקל יסחי לש אלו הלועפ ףותיש לש סיסב לע תויטנוולר רצייל ,רמולכ .םימויאה

 ןיצק לע היפל ,7טוקלואו 6לברק לש םתעצה לע תוססבתה ךות ,הנעטה תא םיגדמ ץיבוקשרה

 
5 Nonfungible tokens 
6 Josh Kerbel is a member of the research faculty at the National Intelligence University (NIU). 

 
7 Anthony Olcott is a Senior Fellow at the Center for the Study of Intelligence, and was Officer in Residence at 
Georgetown University's Institute for the Study of Diplomacy. 
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 היהיו תוצלמה קפסיש איה הנווכה רשאכ )עדימ קפסל קר אלו( תונויערו עדי קפסל ןיעידומה

  .תוינידמה םוחתב םג איקב

 םייגולודותמ םישודיח רפסמ ןייצמ 'גייו ,"הלועפ-ףותיש סיסב לע תויטנוולר"ה ןויערל ךשמהב

  :ורפסב םהילא סחייתמ ץיבוקשרהש

 םינומה-תורוקממ עדימב רבודמ .HUMINT ןיבל OSINT ןיב בוברע השעמל אוה ,ןושארה

 רקחמ ךורעל תנמ לע םתוחמתה םוחתב עדי םיפתשמ םירנקיטקרפו םיחמומ תוליהק רשאכ

 תויטה םע רתוי הבוט תודדומתה אוה וז הטישב תונורתיה דחאש ריבסמ ץיבוקשרה . ףתושמ

 וז הטיש תועצמאב .)תוינוגרא תויגולותפ וא תומיוסמ תוצובק לצא הבישח תויטה לשמל(

 הטישש ךכב ריכהל שי תאז םע .תועד לש רתוי בחר ןווגמ עמשנו רתוי תנווגמ הצובק םירצוי

 תינבומ תוחפ איהש םה היתונורסחמ םיינש לשמל ךכ .םירקמה לכב המיאתמ הניא וז

  .םידדצהמ קלח לצא םירתסנ םיעינמ ינמ לכ ףוצל םילולעשו תידותמ הניחבמ

 תארקנש 8הנזצ יעור ר"ד ידי לע החתופש השדח תיניעידומ המגידרפ אוה ינשה שודיחה

Temporal Intelligence (TEMPINT) . ףוסיאל השדח השיג תויהל הסנמ וזה המגידרפה, 

 TEMPINT ,ךכ .תוליעפ-ססובמ ןיעידומב תדקמתמ הדותמה .עדימ לש חותינלו דוביעל

 "ןמז תנוכמ" ןיעמ רצייל ידכ םיננעה יבג לע ןסחואמה עדימב שמתשהל טסילנאל רשפאת

 עדימ ותוא סיסב לעו םיוסמ עוריא לש ותוחתפתה ןפוא ירחא תוקחתהל לכוי התועצמאבש

  .תונובתל עיגהל "ףלשנ"ש

 ץיבוקשרה רחוב םהבש תיניעידומה היצמרופסנרטה לש Cs-ה תשמח תא גיצמ 'גייו ףוסבל

  :םה הלא .ורפס תא םכסל

 
8  

Dr. Roey Tzezana is a fellow in Yuval Ne'eman Workshop for Science, Technology & Security, and lectures in the 
Technion. 
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 שדחמ רידגהל ןיעידומה תויליהק ידבוע רובע ךרוצה תא שיגדמ – )connection( רוביח •

 ךפהית הנוכמה ךכ .הנוכמה ינפ לע ןורתי שי שונאה-ןבל םהבש םימוחתה תא

  .ולש םילכה זגראב ילכ דוע םוקמב דבועה לש "הפתוש"ל

-ןיב ,םיינוגרא-םינפ הלועפ יפותיש םישרדנ – )collaboration( הלועפ ףותיש •

 "תולובג"המ המכ לש "שוטשט" חרכהב םישרוד הלא .םיינוגרא-ץוחו םיינוגרא

  .ןיעידומה תוליהקב םויכ םירדגומה

 לע שגדב ,תיניעידומה "תרשרש"ב תיתרוקיב הבישח ןיגפהל – )critique( תויתרוקיב •

 תשדוחמ הניחב עצבל שי .רשקה-תויולת ןה תובושתה ובש יגטרטסאה םוחתה

  .תויגטרטסא תולאשל םישגינ ןכרדש תויתסיפתהו תוינורקעה תורגסמה לש תדמתמ

  .תושדח תויורשפאו םיגשומ תריצי – )creativity( תויתריצי •

 ןכותה החמומ לש עדיל תובישח שי ןיידע – )content expertise( ןכות תויחמומ •

  .םיוסמ םוקמ לש הקיטילופה וא תוברתה ,הירוטסיהה םע ולש הקימעמה תורכיהלו


