
  
 

 2023 ראורבפ 22

 ןדייה זכרמ – ימואל ןוחטיב ירגתא – סנכ םוכיס
 1תונרג-רגי יש

  ימואלניב ןוחטיבו תוינידמ ,ןיעידומל ןדייה זכרמב סנכ םייקתה 2023 ראורבפב 8 ךיראתב

 םורופ – 2023 תנש לש ימואלה ןוחטיבה ירגתא" תרתוכב היני'גריוב ןוסיימ 'גרו'ג  תטיסרבינואבש

  .תובושתו להקהמ תולאש ללכ סנכה ."חותפ

  : ויה םיבישמה

 .ב"הרא לש NSA-הו CIA-ה 'ר רבעשל – ןדייה לקיימ סומידב לרנגה -

  .CIA-ב טסילנא רבעשל "Lawfare" ןוכמ להנמ ,"Lawfare" תע בתכ לש ל"ומ – סיירפ דיויד -

 .ב"הרא לש FBI-ה לש להנמה ןגסו להנמה מ"מ רבעשל – בייקמ ורדנא -

 

 

 

  : םיאשונ יפל הקולחב ,סנכב ולעש םירבדה ירקיע

 ראית בייקמ ,בוט אל היה בצמה רבעבש הארנ – תיאקירמאה הייליהקב יתונכוס-ןיב פ"תש .1

 ןכו םינוגראה לש הנושה תוברתב יוצמ יזכרמה ישוקהש ןייצ סיירפ ."תוניוע"כ בצמה תא

 ןיב םיקישמ םימוחת רתוי םנשיש ןבומ 9/11-ה זאמ תאז םע .תונושה םהיתומישמב

 לח ןכש הארנ רורטב המחולה םוחתב ודקמתה וב ,ןורחאה רושעבש םיראתמ ןכו תויונכוסה

 רבד איה תורחא תויונכוסב םידבוע תבצהש ןכו העקשה תשרדנש ףיסוה בייקמ .בצמב רופיש

 
 .ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב רקחמ רזוע 1



 דיתעבש םירובס יכ ופיסוה .םינושה םינוגראה ןיב ןומא תריציב תעייסמו הז רשקהב יטירק

 תויונכוסב םיבצומ ויהש םידבוע םתואש הדבועה לשב ,הלועפה ףותישב ףסונ רופיש יופצ

 םידיקפתל םינשה ךלהמב ומדקתה םהיתימע םע םיבוט םיישיא םירשק וחתיפו תורחאה

  .םיילוהינ

 תא רתוי בוט ךוותל ןיעידומה תויונכוס לע דציכ הלאשל סחיב – רוביצהו ןיעידומ תויונכוס .2

 ,היצמרופניא-סיד םימעפ הברה אוהש עדימ לש עפש שי הב הפוקתב דוחייב ,רוביצל ןהירסמ

 זאמש ףיסוה ןכ .רוביצה ףותיש ןיבל "דוס"ה לע הרימש ןיב ןזאל שרדנ ללככ יכ בישה בייקמ

 לש תורימא לומ דומעל ךרוצה תא םג ןייצ בייקמ .ףותישו תוחיתפ רתוי םיאור ןכ 2016 תנש

  .היצזיטילופב ומשאוי וקפסיש הרימא לכב ןכש ,איהש יפכ "תמאה תא רמול"ו םיאקיטילופ

 םיפוגהש הארנ ,סיירפו בייקמ יפל – גווסמ עדימ יפשוחו םיפילדמ םע תיטפשמ תודדומתה .3

 רותחלו וללה םיאשונב םיטפשמ םייקלמ ענמיהל תובר םימעפ םיפידעמ םיינקירמאה

 הפישחל ליבוי טפשמש םיפוגה לש םששח איה ךכל הביסה .םימשאנה םע "ןועיט תואקסע"ל

  ."תלעותהמ רתוי לודג היהי קזנה"שו ףסונ גווסמ עדימ לש

 ברקב רקיעב תמייק היעבהש ןייצ בייקמ – ןוטלש יפוליח לע שגדב ,עדימ ןוחטיב לע הרימש .4

 24/7 גווסמה רמוחל םישיגנ תויהל םישרדנ וללה ,הדובעה יגרדמ הנושב ."םיריכב"ה םיגרדה

 םירמוחה תובר םימעפש ןייצ סיירפ .תגווסמ-יתלבל תגווסמ הביבס ןיב "בוברע" ןיעמ רצונ ךכו

 םג ףיסוה .ןוכנ אל ןפואב ןכמ רחאל םיקיותמ םהש בצמ רצונו ריינ-יפדב םיעיגמ םיגווסמ

 הרשכהה רדעיה תא םג הז רשקהב ןייצו – ןוטלש יפוליח תפוקתב וליפא וזה העפותב

  .תויתואישנה תומושרב םילפטמה םימרוגה םיכוז הל המיאתמה

 its(  הסיפתה תא ראתל ביטיה ןדייה לרנגה – תינקירמאה הסיפתב יניסה םויאה תויזכרמ .5

about China""(. הנעמכ ירוביצהו יטרפה םירזגמה ןיב רתוי בוט פ"תשב ךרוצה ןייצ בייקמ 

 פ"תשהש ךא םירפתשמש ףיסוה אוה .רבייסה בחרמב ןיס הביצמש םימויאה םע תודדומתהל

 ל"ניב םיפתוש םע פ"תשב ךרוצה תא םג ןייצ סיירפ .רסחב הקול ןיידע הזה םוחתב ינעידומה

 םינוש םישנא( הז רשקהב התייסולכוא לש בחרה ישונאה ןווגמה תא לצנל ב"הרא לעש ןכו

 םידקוממשכ םאה הלאשל סחיב .)תונוש תולוכי "ןחלושל איבהל" םילוכיש םינוש םיעקרמ



 םיגרדה ןיב הדרפה שיש סיירפ בישה ,םירחא םימויא "םיספספמ" אל יניסה םויאב ךכ-לכ

 לש ןיינעה ימוחת לע םיסרפתמש הדובעה יגרד ןיבל ןיסב םיקוסע רתוי הארנכש – םיריכבה

 תייוכב ןיבמש והשימ היהי דימתש ראית ןדייה לרנגה( בחרנ רתוי ןפואב ינקירמאה ןיעידומה

 NSC תושיגפ סנכל גהנ ראואנזיא אישנהש ןייצ סיירפ ,םיריכבה םיגרדל סחיב .)היגרואגב וא

  .)"תיתשת" תושיגפ( תויפיצפס תויגוס לע דומלל הרטמב תוידועיי

6. FBI תיתרושקתה תוחיתפה תדימ תלאשל סחיב ךכל סחייתה בייקמ – ראוניב 6-ה יעוריאב 

 דצמ תרושקת קיפסמ המייקתה אלש ןעט .תרושקתה תועצמאב רוביצל ןיעידומה יפוג לש

 תארקל דומללו רקחתל יוארש רובס אוה ךכ םושמו םיעוריאה ךלהמב רוביצה םע תונכוסה

   .דיתעב םירחא םיעוריא

 יכו תוילארשי תופיקת תרדסב רבודמש ראית סיירפ – ןיערגה מ"ומו תויצרפמ-ןאריא-לארשי .7

 ףיסוה .)הכומנ תומיצעב תוניוע( המלסהל ליבותש וזכ תינאריא הבוגת הפוצ וניא עגרכ

 ובש בצמ רצייל לארשיל רשפאמ רבדה רשאכ ,תויצרפמל לארשי תוברקתה אוה ןיינעמהש

 תרבכ דוע שיש ומיכסה סיירפו בייקמ .ירוזא-ילארשי ךוסכס םוקמב ינאריא-ילארשי ךוסכס והז

 תא שיגדה בייקמ .יניערגה רשקהב ןאריא םע תומכסהה תא םקשל היהי ןתינש דע ךרד

   .ןאריא לומ יטמולפיד ץמאמל הרזחבש תובישחה


