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 ןתינ המו – םולש תוחוכב תיתוכאלמ הניבב שומיש

 ? ךכמ דומלל

 1תונרג-רגי יש

 
 .ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב רקחמ רזוע אוה תונרג-רגי יש 1
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  אובמ 

 שוביגל תיתוכאלמ הניבב םולשה תרימש תוחוכ ועציבש שומישה תא הרצקב רוקסנ הז ךמסמב

  עדי חתנלו רצייל םהלש תולוכיה לע דומענו ,תיתוכאלמה הניבה ילכ תא גיצנ .ןיעידומ תנומת

 ?ךכמ דומלל לוכי ילארשיה ןיעידומה המ בושחל הסננ ,ףוסבל .יתוברת

 

 – תיתוכאלמ הניבו ךוסכס ,תוברת" ותרתוכ ,ןושארה .םירמאמ ינשל ורקיעב סחייתמ הז ךמסמ

 תמא ןמזב םיכוסכס חותינ" ותרתוכ ,ינשה 2."םחותינלו םיכוסכס תעינמל תימוחת-בר השיג

 ר"ד אוה םירמאמה ינש לש ישארה בתוכה 3."םולש יעצבמל תיתוכאלמ הניבב שומיש תועצמאב

   4.תומדקתמ תרושקת תוכרעמב םיסופד יוהיזל תוטישב החמתמה – בלוק קריד

 

 םה .תומלסה לש יוזיחב עייסל תולוכיש ,תולאש רפסמ תולעהל םישקבמ םירמאמה יבתוכ

 רוזאב ףירחמה חישה לש דומצ בקעמ ידי לע םיעוריאה ךלהמ תא תוזחל היה ןתינ םאה םילאוש

 דועבמ תוארל ןתינ היה םאה ?ישממ-יזיפ ךוסכסל ךופהי יתוברת ךוסכסש תוזחל היה ןתינ םאה ?

 ? לעופב םילסהל תונוכנה ןיבל תיביסרגאה הקירוטרה ןיבש םאתמה תא דעומ

 

 הייסולכוא םע ךוכיחל תוחוכ םיחלושש םיפוג לעש איהו - םתנקסמ תא םיראתמ םה ,ףוסבל

 תועצמאב םיכוסכס לש תויפרגופוט ראתל תעדל ,תרחא הנידמל ןיבו הנידמה ךותב ןיב ,תיחרזא

 תוכרעמ ,הימדקאה לש ירזגמ-ןיב הלועפ ףותישו יתרוקיב חיש תועצמאב ,תאז .תיתוכאלמ הניב

  .דועו קט-ייהה תיישעת ,ןוחטיבה

 

 
2 an Interdisciplinary Approach for Conflict Prevention and Analysis –Culture, Conflict, Artificial Intelligence  – בתכנ 
 Dirk Kolb, Philipp Starz,  Tobias Strahl,  Markus Bresinsky י"ע
3   intelligence for peace operationstime conflict monitoring using artificial -Real- י"ע בתכנ Dirk Kolb  ו-Philipp 

Starz.   
 – םינוכיס לוהינו ל"ניב תונוסא לש םימוחתב AI תוכרעמ תחתפמה Travelsars ןיעידומה תרבח לש ל"כנמהו דסיימה אוה בלוק ר"ד 4
  /https://traversals.com/about רושיק 'ר
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 םינעוט םה 5.יולגה עדימה לש ותויזכרמ תא םיראתמ םיבתוכה ם"ואה לש םולשה תוחוכל סחיב

 ףושחל רתוי טושפ ,תישאר .םיינש םינייצמ ךא םירורב םה וב שומישב םינומטה תונורתיהש ,םג

 תא םתטישל ןיטקת עדימ רתוי שיש הדבועה תינש ."םישיגר" םיעצמאב ףסאנ אלש עדימ

  .ףוסיאה ןמ תושקבה תא דקמל רשפאיש רבד – םיגווסמ תורוקממ עדימל תושקבה

 

  ?עצומה ןורתפה והמ

 

 השיגב טוקנל שי ,רתוי המלש ןיעידומ תנומת ראתל תנמ לע ,יחכונה ןדיעבש םיריבסמ םיבתוכה

 טבמ תדוקנמ ךוסכס לש חותינ .תוברת ומכ  םינייפאמ םג ראתל תעדל ונייהד – רתוי הפיקמ

  .קיפסמ קיודמ אלו יקלח היהי דבלב תירוזא

 

 םידוקה תא  ללוכה ,ינתוכיאה עדימה לש ותוציחנ תא םיבתוכה םינייצמ ,םולשה תוחוכל סחיב

 "עדימה סמוע" חכונש םישיגדמ םה ,ףסונב .םינושה הלועפה ירוזאב תויתוברתה תומרונהו

 לש ינתוכיא םג ומכ ינתומכ ,קפסמ חותינ ורשפאיש םימדקתמ םייגולונכט םילכ לש םרדעיהו

 תנומת שוביגב ישוק שי ,הנמיהמ יטמוטוא םוגרת תכרעמ לשמל ,תיטרקנוק .םייקה עדימה

 התשענש ןיעידומה תדובעש עבקש רקחמ ,הז רשקהב ,םיטטצמ םה .םייתרוסמה םילכב ןיעידומ

  6.םיטסילנאה ודדומתה םמיעש הפשה ירעפ לשב תרכינ הדימב העגפנ ןאטסינגפאב

 

 ,ךכ .ןיעידומה רקוחל הנעייסתש תויגולונכט תוכרעמ לש חותיפ ללוכ רמאמה עיצמ ותוא ןורתפה

 רשאמ עדימ תוחפ-הברה םע דדומתהל וילע היהיו גלטוק וא ןנוס רבכש עדימ לבקי טסילנאהש

 םירשפאמה םימייק עדימ-ירגאמ ינש םנשי ,םתנעטל ,?גלטקל דציכ הלאשל סחיב .םייקה בצמב

 םירגאמה ינשב שמתשהל  ,םיעיצמ םיבתוכה 7 .םינוש םינותנ לש תמא ןמזב חותינו רוטינ עצבל

 
  .םייולג תורוקממ םה תוחוכ םתוא תושרבש םירמוחה ןמ םיזוחא 80 ויפל רקחמ םיטטצמ םה 5
 רתוי "םימכחותמ" םישופיח ךורעל ןתלוכיב תולבגומ ןה ךא תויטנוולר שופיח תולימ יפל שפחל תועדוי תוכרעמה םויהל ןוכנש םינייצמ 6

   .הז גוסמ םישופיחב םיכמות אל םירגאמה בורש םושמ
 ןמויו םיניוזמ םיכוסכס לש םימוקימ ןייפאל עדויו ACLED ארקנ ינשה .המינו הפש ,םיעוריא ןייפאל עדויו GDELT ארקנ ,ןושארה 7
  /https://www.gdeltproject.org/#downloading, acled-https://acleddata.com/about ואר הבחרהל .םיעוריא
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 וא 8םינוכיסה לוהינ םוחתב לשמל ,םיפסונ עדימ-ירגאמל םג שומישה תא ביחרהלו סיסבכ וללה

 עוריאב תיזכרמה תויומדה לש יוהיז ,לבקל םיצור ויהש םינייצמ םיבתוכה 9.תפתושמ הערתה

 לע שגדב ,םינושה םינקחשה לש תורהצה לש יוהיז וא םיליבומ םיביטרנו חיש לש ןויפא ,ויתונווכו

 שופיח תולימ יפל תשרב שפחל תעדל תכרעמה לעש םיריבסמ םה ,ףסונב .םייזכרמכ והוזיש הלא

 .רגאמה ךותל םייטנוולרה םיטירפה תא "אבייל"ו שארמ רדגוהש ןמז קרפ לכב תויטנוולר

 

 םילכ תועצמאב םימויא לש יוזיחל עגונה לכב םויכ רבכ תמדקתמ-יד   10הינמרגש הארנ ,הז אשונב

 טקיורפ 2020 ףוסב הליעפה הינמרג תלשממ ,הז רשקהב 11.םהיבג לע עדימ לוהינלו םייגולונכט

 שגדב( יולג עדימ חתנלו גיצהל תלגוסמה תכרעמ המקוה ותרגסמב רשאכ – PREVIEW ארקנש

 לע רתוי הבוט הנומת םינמרגה תוטלחהה ילבקמל קפסל הרטמב ,תאז .)תויתרבחה תותשרה לע

 תינמרגה תכרעמה  .הב רגאנש עדימה סיסב לע דיתעל תויזחת קיפהל תוסנלו םינוש םיעוריא

 תעצבמ איהש הארנו ירוביצה רזגמהו היישעת ,הימדקא ישנא ןיב הלועפ ףותיש תרגסמב המקוה

 טבמב 12.םולשה תוחוכב םהב שמתשהל רמאמה יבתוכ םיעיצמש הלאל םימוד םילכב שומיש

 תנווכבש שיגדמ ,202113 תנשמ הינמרג תלשממ לש עדימה תייגטרטסא ךמסמ ,דיתעל

 תכרעמו ,יולג עדימ לש חותינל "PREVIEW" ומכ תוכרעמ גרדשלו ךישמהל תינמרגה הלשממה

 14.התורישל וזה תכרעמה תולוכי תא םותרל תשקבמ ףא תינמרגה ןוחטיבה

 

  :וזכש תכרעמ שי הבש תואיצמב חותינו ףוסיא האריי דציכ טטרשל םישקבמ םיבתוכה

 
 Management of a Crisis –  https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/moac םשב רגאמ 8
  Common Alerting Protocol - v1.2.html-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-http://docs.oasis םשב רגאמ 9

10 prevention-to-foresight-from-path-berlins-warning-early-https://peacelab.blog/2021/06/crisis 
11 
-9a4be4f13c16/2021https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1950464/363842d95b7d26af8593

data.pdf?download=1-en-datenstrategie-12-08  
  .תויתרבחה תותשרהמ חיש חותינ לשמל 12
 רושיקב ואר .2021 תנשב םסרופ 13
-https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1950464/363842d95b7d26af85939a4be4f13c16/2021

data.pdf?download=1-en-datenstrategie-12-08 
   .םימויא לש יוזיחב ג"השמל ועייסיש םילכ חתפל הרטמב רווסדנובה תטיסרבינוא םע םילעופ14
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 ורבעי תואצותהו יטמוטוא ןפואב השעית םייטנוולרה תורוקמהמ "הריצק"ה – ףוסיא .1

 בלשה רצוויי ךכבו Natural Language Processing” 15“ לש םילכ ידי לע היצזימיטפוא

 ילכ ותואש ךרוצה לע וז הדוקנב םידמוע םיבתוכה ."ךוסכסה תייפרגופוט" תיינבל ינושארה

NLP – ןמזה לכ ןכדעתיו שימג היהי   -םיוסמ "םינותנ סיסב"ל רשוקמה.  

 רשפאי רבדה .תשקובמה הפשל יטמוטוא םוגרת רבועו ןיוממ ,דבועמ עדימה – חותינ .2

 יפרגואג דודיק רשפאתי ןכ .)תומינ חותינ וא ,םיאשונ יוהיז( םיפסונ םילדומב שומיש םהירבדל

 ,םוגרתה יעונמב היעב הנשי הז בלשב ."ךוסכסה תייפרגופוט" תריצי ךרוצל יחרכה ןבומכש

  .)םזקרס לשמל( תינושל תועמשמ-וד םע יתוכיא ןפואב דדומתהל םילגוסמ םניאש

 

 
 תומושר ןוילימ 3-מ הלעמל רבכ ול שי םויכ יכו ,טפשמה לש יריבחת חותינ תושעל לגוסמ םהלש ילכה יכ םיראתמ םיבתוכה 15
  .תעה לכ ןבומכ תונכדעתמה
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  ? ילארשיה הרקמל םיחקלו תונקסמ ,םוכיס

 

 עייסי "תיתוכאלמ הניב" ילכב שומישש איה םיבתוכה גיצהל םישקבמ התוא תיזכרמה הנקסמה

 יתוברת חותינש םירובס םה ,ןכ ומכ .תוחוכה לש םתוליעי תרבגהבו םימויא רועזמב םולש תוחוכל

  .םויכ חרכה רדגב אוה "יעדמ" ןפואב

 

 חותינב םירגתא םנשיש םגהש םירובס םיבתוכה חותינה ילכ תא תונבל שי ובש ןפואל סחיב

 .תמא ןמזל "בורק" אוהש ןמזב םיחותינו עדימ תתל ועדייש םילכ עימטהל שי ,תמא ןמזב עדימה

 דדומתהל תנמ לע )Machine Learning Operations( "הנוכמ תדימל"ב שמתשהל שי םתטישל

 ףותישבו חותפ חישב ךרוצה תא םיפיסומ םה .ימוימוי ןפואב םילדגו םיכלוהה עדימה ירגאמ םע

  .רוחיאב םויכ השענ רבדה יכ םינעוטו ,תיעדמה הייליהקה םע הלועפ
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 תכרעמל .יתוברת חותינל םימדקתמ םילכמ תלעות קיפהל לוכי ילארשיה ןיעידומה םגש רורב

 הלוכי איה ,ילאדיא ןפואב .תונוש דעי תוריזב םירוסנס לש המישרמ תומכ תילארשיה ןוחטיבה

 הנומת לבקל ורשפאיש "ךוסכס תויפרגופוט" רציילו תגווסמה הביבסב ולאכ תוכרעמ עימטהל

 יולגה עדימה ןיב היגרניס רצייל לכות ףא איה ,קוחרה דיתעב ,ןכ לע רתי .דואמ ההובג היצולוזרב

  .לבקתתש הנומתה לש "היצולוזר"ה תא רתוי ףא ריבגהלו הלש םירוסנסב יוצמה עדימה ןיבל

 

 תאצמנ איה ךא ,םולש תוחוכב הרגש תותעב הליעפ הניא תילארשיה ןוחטבה תכרעמ םנמא

 הרואכלש וללה םילכה ,ןכל )תיניטסלפה הריזב לשמל ךכ( תיחרזא הייסולכוא םע דימתמ ךוכיחב

 תבר תיתרזג הירוטסיה היבגל ןיאש ,תיחרזא הייסולכוא םע ךוכיחב םייוצמש תוחוכל םידעוימ

  .תילארשיה תכרעמה לש היכרצל םג ,יתעדל ,םייטנוולר תויהל םייושע  ,תחתופמו םינש

 

 בורק .הפשה ירעפ אוה ,וללה םילכה תעמטה לש רשקהב ,תוחפל יתנבהל ,יופצ ינכט רגתא

 זא ,תילגנאב אל םאו( תילגנאב םיטסקט םע דדומתהל ולכויש ךכ םינבנ וללה םילכהש יאדוול

 לש חותינב אוה תילארשיה ןוחטיבה תכרעמ לש יזכרמה ךרוצה ,יתעידי בטימל .)יניטל תיב-ףלאב

 ססבתהל תלוכיהש ןכתיי ,רמולכ .)תיסרפו תיברע( יניטל תיב-ףלאב ןניאש תופשב םיטסקט

 יחרזאה רזגמה לע שגדב ,םלועב םירחא תומוקמב וחתופ רבכש םירגאמהו עדיה לע קומע ןפואב

 וניאש תיב-ףלא םע דדומתהל םילגוסמה – םיידועי םילכ לש חותיפב ךרוצ ונשיו תלבגומ איה

  .יניטל

 

 

 

 

 

 

  


