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 אובמ

 היגולודותמה רקחל ןוכמב בתכנ הז ץבוק .רפסמב יעיברה יגולודותמה םירוקרזה ץבוק והז

 חישב תונוש תויגולודותמ תויגוס גיצהל דעונו ןיעידומה תשרומל זכרמב לעופה ןיעידומה לש

 תוססבתמ תוגצומה תונבותה .תילארשיה ןיעידומה תליהקל תויטנוולרש םלועב יניעידומה

 תשרב תלעופה םילהנמ ונאש הליהקב להנתמה חישה לעו ,ןיעידומ יאשונב הביתכה לע

  .תיתרבחה

 קסועה לאגנס דרא'גו ןוסליוו ןוסילא ,ןודנר רוטקה לש םרמאמ לע ססבתמ ןושארה רוקרזה

 תושדח"ה ןדיעב תרושקתה ילכ תונימא תדידמל יעצמאכ עדימ תצפה יסופד רקחב

 רמאמה תרגסמב .העפותה םע תודדומתהל רשקהב ןיעידומה תליהק דיקפתבו "תובזוכה

 לש םתויחמומ לע ססובמה םתירוגלא רוציל הרטמב םייטסיטטס םילכב שומיש עצוב

 ישנא לש לאיצנטופל הצצה הווהמ רמאמה .ןימא עדימ יוהיזב ןיעידומה תליהק ירקוח

  ."תובזוכה תושדח"ה תעפות םע תודדומתהב ןיעידומה תליהק

 תליהק תודדומתהל עגונב ןוכמה יתימע ברקב תובשחמו תונבות ולע רוקרזה תובקעב

 תזיחא תעפות תא קתנל ןתינ אל יכ ,ןעטנ רתיה ןיב .’Fake News‘-ה תעפות םע ןיעידומה

 תבוטל הדיצה תוכלשומ תודבוע התרגסמבש ,'תמא טסופ'-ה תעפותמ ’Fake News‘-ה

 םיצורע םג יכ הנעטה התלעוה ,ןכ ומכ .ירוביצהו יטילופה חישה תרגסמב תוישגר תונעט

 תא םיניצקמו םיכלוה ,םינימא ללכ ךרדב ובשחנ רמאמה יפ לעש ,'םיירטסניימ םיילרביל'

 םייק ונניא תויונשרפמ יקנו טלחומ ןפואב ןימא עדימ לש חווידש ךכ ,עדימה תשגה ןפוא

  .ןושארה רוקרזב הבחרהב תוטרופמ תופסונ תונבות יכ ,ןיוצי .ללכב טעמכ םויכ

 היצרגטניאל תידוחיי השיגב קסועו דנלריא ילסל לש הרמאמ לע ססבתמ ינשה רוקרזה

 יפוגמ ועיגהש ,תומישמ ישאר לש הרורב הרדגה לע שגד המש דנלריא .ןיעידומה תליהקב

 םיפופכ ויהי תומישמה ישאר .תילאנויצקנופו תיתריז תוירחא ילעב םהו ,םינוש ןיעידומ

 ןפואב עיפשהל ולכוי ךכו יקסע-יניעידומה וא יתלשממ-יניעידומה ןוגראה שארל רישי ןפואב

 איה םישנא לש תיעבטה םתייטנש הריבסמ תבתוכה .יניעידומה ףודעתה תעיבק לע רישי

 שרדנ םינושה םיפוגה ןיב היצרגטניאה תא רמשל תנמ לע ןכל ,ינשהמ דחא דרפנב לועפל

  .םדיקפת והזש ,תומישמה ילהנמ לש הברה תובישחה ךכבו ,יתוברת יוניש עצבתהל

 ןיעידומה לש ישוקב קסועו ,טראב .ס.פ ןוש לש ורמאמ לע ססבתמ ישילשה רוקרזה

 תואצות .טרפב הלועפ יפותישל תויונמדזה יוהיזבו ,ללכב תויונמדזה יוהיזב יגטרטסאה

 היפל הסיפת ךותמ תיגטרטסאה הביבסה חותינל יכ וארה רוקרזה ססובמ וילע רקחמה

 יפותיש תוהזל ןיעידומה רקוח לש תלוכיה לע תיתועמשמ העפשה שי ילאיצנטופ םויא םייק

 ."ביוא"כ וא "תירב לעב"כ רדגומ יגטרטסאה ןקחשה םא רשק אלל ,תאז .םיירשפא הלועפ

 םג .יגטרטסאה ןיעידומה לש ותובישחב הדיריה ןיבל רקחמה תואצות ןיב רשוק רמאמה

 םושמ ,ןיעידומב רזעיהל אל וטנ םיטינרבקה םיבושח םיינידמ הטלחה יתמצב לארשיב

 ינוגרא .תויונמדזה ןוחבאב אלו תוערתה ןתמב קר עייסי ןיעידומה יכ ,ראשה ןיב ,וחינהש
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 לע םג עיבצהל םתלוכיל רשאב םיטינרבקה ןומאב תוכזל םיסנמ ברעמב ןיעידומה

 תצובק רוציל םיעיצמ ונא ,ךכיפל .החלצה לש תלבגומ הדימב העש יפל ךא ,תויונמדזה

 ,רקחמ ינוכמב תורזעיה ךות ,ינוציח ףוגב וא המצע ןיעידומה תליהקב םוקל לכותש ,תרוקיב

 .הלועפ יפותישל תויונמדזהה רחא שפחל היהי הדיקפתשו

 תודדומתהל השדח השיגב קסועו קירדרפ אראק לש הרמאמ לע ססבתמ יעיברה רוקרזה

 העיצמ רמאמה תבתוכ .רורט לוכיסב ב"הרא לש הנויסינמ תבאושה ,העפשה יעצבמ םע

 דודיע ;תויגולונכטה תולוכיה רופיש :העפשה יעצבמ םע הליעי תודדומתהל תונורקע השימח

 םיפוגל יטרפה רזגמה ןיב הלועפ יפותיש תריצי ;ןהיניב הלועפ ףתשל תונושה תומרופטלפה

 לש התירב תולעבב תועייתסהו ;לוכיסו העינמ יצמאמב םיבאשמ תעקשה ;םייתלשממ

 רוטקסה ןיב תויבוליש ,רומאכ ,אוצמל ןתינ רמאמה תבתוכ לש היתועצה ןיב .ב"הרא

 רבדה .תולבגומ ןמז תופוקתל םייתדוקנ םדא חוכ יפוליח ידי לע םייתלשממה םיפוגל יטרפה

 ליבוהל ףאו םירוטקסה ינשמ םיחמומה תא רישעהל ,רוטינה תדובע תא לעייל יושע

 דחוימב שרדנ רבדה .תונילפיצסידה יתש לש עדיה תא םיבלשמה םיפתושמ םיטקיורפל

 יחרזאה רזגמה לש איה תויתרבח תותשרב העפשהה םוחתב תיגולונכטה הלבוההש העשב

 .יקסעהו

 הגצוה רתיה ןיב .תופסונ תויגוס יגולודותמה חישה תרגסמב ולע ,םירוקרזה תעבראל ףסונב

 םיחרזאמ בכרותש ,ב"הראב השדח רבייס תחטבא תדיחי תמקהל העצה Defense One-ב

 לש הנגהה תומוחב םירעפ םע דדומתהל היהת הדיחיה תרטמ .דבלב יתובדנתה סיסב לע

 הדיחיה .אלמל ץירמת ןיא יטרפה רזגמלשו אלמל וחילצה אל ןוחטיבה יפוגש ,ב"הרא

 ומקוי ויתחתש דחא לע ףוג םקויש איה הפיאשה רשאכ ,תימוקמה המרב רבייסב דקמתת

 תונוש ליג תוצובקמ םישנאמ בכרות איה ,ףסונב .ב"הרא תונידממ תחא לכב הנשמ תודיחי

 ןתינ ,ךכ .םהירושיכ תא רפשל וא םתנידמל םורתל ןוצר םהלש ,תימוקמה הליהקה ברקב

 ילעב םיריעצ ןיפוליחל וא ,היסנפל ואציש רבייסה אשונל הקיז ילעב םישנא תוארל היהי

 .םוחתב תוחמתהלו ןויסינ רובצל םיניינועמה םיבשחמב ןיינע

 ףוסיאה תנילפיצסיד ירוחאמ דמועש ןורקיעה לע תרוקיבה איה התלעש תפסונ היגוס

 תדדועמ ףוסיאה תטיש יכ ןעטנ ,War On The Rocks-ב םסרפתהש רמאמב .ןיעידומב

 תויתריצי ,תונוש םיכרדב בושחל םוקמב תאזו ,רשפאה לככ בר עדימ תטילק לש ךשמה

 ירקוח לש תויתריציה תא תלכסמ וז הטיש ,רמאמה יפל .םייקה עדימה לע תושדחמו

 תנמ לע ,רשפאה לככ תיתריציה הבישחה תא חתפל שי ימנידו בכרומ םלועב .ןיעידומה

 .תויניעידומ תועתפהל תונורתפ קפסל לכותש

 ףותישב ךרוצה תא השיגדמה המגמ תמייק ב"הראב ןיעידומה תויונכוס ברקב ,ףוסבל

 The Signal Magazine-ב הבתכב .העשה ירגתא חכונל תאז ,םיינוציח םימרוג םע הלועפ

 תחת תאצמנש ,)DISA )Defense Information Systems Agency לש יתנשה סנכה רקסנ

 ףותישו גולאידה תובישח תא השיגדה DISA שאר .)DoD( תיאקירמאה הנגהה תקלחמ

 ןוגראה תולוכי תא הביחרה תפתושמה הדובעה יכ הנייצו ,היישעתב םימרוג םע הלועפה
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 ףותישל אמגוד .יטנרביקה בחרמל חטשב םחולה רוביח לש ןוזחה תא םישגהל תעייסמו

 Data Computer תרבח ןיבל DoD-ה ןיב םתחנש הזוחב תוארל ןתינ הז הלועפ

Corporation of America (DCCA) הרבחה ,הזוחה תרגסמב .רלוד ןוילימ 140-כ ךסב 

  .רבייסה תחטבאו טניגיסה תולוכי תא רפשל תיאקירמאה הנגהה תונכוסל עייסת

 ,םירוקרזה תעברא תודוא תופסונ תונבותו תובחרה אוצמל ולכות 'םיל רבעמ טבמ' ךשמהב

 םימוחת עיצהל ,םיארוקה ,םכתא םינימזמ ונחנא ,ףסונב .דבלב הרצקב אובמב וגצוהש

 ,םלועב תיעוצקמה ןיעידומה תורפסב םביבס להנתמה ןוידה לע דומלל םיניינועמ םתאש

 .םכל ליעוי רוקרזהש ידכ

 logy.insight@gmail.commethodo :ליימה תבותכל תויוסחייתה חולשל ןתינ
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 וירצותו ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה לע

 רבעשל רקחמ ט"חר תושארב ,2016 תנשב םקוה ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה

 תיניעידומה היגולודותמו תוסיפתב קסוע ןוכמה .רסורפוק יסוי ).לימ( ל"את ,ן"מאב

 ססבתמ ןוכמה ,ךכ ךרוצל .דיתעבו הווהב ,םלועבו לארשיב ןיעידומה תליהקל תיטנוולרה

 תבחרנה הביתכה לעו ,לארשיב הליעפה ןיעידומה תליהק ישנא לש רישעה םנויסינ לע

 .םלועב רקחמ ינוכמבו הימדקאב ןוחטיבהו ןיעידומה ימוחתב

 הכלה ןיעידומ" תעה בתכ לש ןויליג ךרעל הנש יצחל תחא ןוכמה םסרפמ ,ותוליעפ תרגסמב

 ןיעידומב ,ןיעידומב תויבולישב וקסע הכ דע ומסרופש תונויליגה תשולש( "השעמו

 Cognitive( העדותב קוסעי בורקה ןויליגה )ןיעידומו "הטאד גיב"בו הריהמ תונתשהב

Warfare( ךבדנ הניה היגולודותמה היפל הסיפתה תא ףקשמ תעה בתכ .ןיעידומו 

 תא חתפל תלוכיהו ןיינעה ילעב םה םירנקיטקרפה ןכלו ,תיניעידומה הקיטקרפב

 .ןיעידומל סחיב עדיה חותיפ ךשמה תא ןיזמ ,המושיי רשא ,ןיעידומה תיירואית

 הכוזו הליעפה תילארשיה ןיעידומה תליהק לש יגולודותמ חישל בחרמ הווהמ ןוכמה

 חותיפל םזיו זרזכ ,חישל הינסכאכ ומצע האור אוה .ןיעידומה תליהק ישארמ הכרבל

   .תונויערה תא וחתיפש םישנאה ידי-לע ןוגראל רבד לש ופוסב םירזוחש תונויער

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

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

  .ןוחטיבהו ןיעידומה ימוחתב םיקסועה הימדקא ישנא וא ןיעידומה תליהק

 ססבתהב ,תונוש תויגולודותמ תויגוס שיגנהלו ריאהל דעונ ,"םיל רבעמ טבמ" ,הז רצות

 .םלועב ןיעידומ יאשונב תימדקאה הביתכה לע

 ןפואב םילעומ םש ,)הרוגס הצובק( 'קובסייפ'ב םירבח 400-כ לש תיתשר הליהק ןוכמל

 .הליהקה ירבח ידי-לע ןהו ןוכמה ירבח ידי-לע םייגולודותמ םינוכדע רידת

 שגפמ ,הליעפה ןיעידומה תליהק תבוטל תואנדסו ןויע ימי עוציב אוה ףסונ היישע בחרמ

 לש ףתושמ ןויע םוי הנורחאל עצוב ,לשמל ךכ .הימדקאה םע הלועפ ףותישו םיסרוק םע

 לש רצות היה הז םוי .ןיעידומו הטאד גיב אשונב הפיח תטיסרבינוא םע ןיעידומה תליהק

   .ןוכמה לש תעה בתכ לש 3 רפסמ ןויליג



  5 

 ’Fake News‘  םע ןיעידומה תליהק תודדומתה

 1לאגנס דרא'גו ןוסליוו ןוסילא ,ןודנר רוטקה

 Is it ‘Fake News’? Intelligence Community expertise and news“ רמאמה

dissemination as measurements for media reliability” בתכב 2018 טסוגואב םסרופ 

 Hector Rendon, Alyson ידי לע בתכנו Intelligence and National Security תעה

Wilson & Jared Stegall. תונימא תדידמל יעצמאכ עדימ תצפה יסופד רקחב קסוע רמאמה 

 םתירוגלא רוציל הרטמב םייטסיטטס םילכב שומיש ושע רמאמה יבתוכ .תרושקתה ילכ

 תווהל לוכי רמאמה .ןימא עדימ יוהיזב ןיעידומה תליהק ירקוח לש םתויחמומ לע ססובמה

  ."תובזוכה תושדח"ה תעפות םע תודדומתהב ןיעידומ ישנא לש לאיצנטופל הצצה

 םינותיע ,תועידי תויונכוס ,תויתרבח תותשר ןהבו ,תויתרושקת תומרופטלפה לש ןרפסמ

 ףטוש ןפואבו תוריהמב םייתושדח םיחוויד םימסרפתמ ןהב ,םייטנרטניא תושדח ירתאו

 ןכרד ריבעהל לוכי םדא לכ הב תבכרומ הביבס ורצי הלא תומרופטלפ .ררחסמ בצקב לדג

 תולוכי תויאמצע תויושי תויתרבחה תותשרבו םילכב ןוכנ שומיש תרזעב .ומלוע תפקשה תא

 תוינידמה לע םגש ןאכמו ,להקה תעד לע יתועמשמ ןפואב עיפשהלו םיבחר םילהקל עיגהל

 תילילש העפשה תויהל הלולע ןימא אל עדימ תצפה לש תוכלשהה תחא ,ןכל .תירוביצה

 רגתא הרצי וז המגמ .הלכלכו תוברת ,הקיטילופ ,הרבח ימוחתב תונידמ תוביצי לע הרישי

 ןיבל םינימא תורוקמ ןיב לידבהל רתוי בכרומ השענש ןוויכ ,תרושקתה ילכ לש םתונמיהמל

 .םירתסנ םיעינמ ילעב ולא

 ילכ לש םתונימא יוהיז רגתא םע דדומתהל םירומא ןיעידומה תליהקב םירקוח םג

 תדימ תא ףקשיש םתירוגלא רצייל התייה רמאמב גצומה רקחמה תרטמ .תרושקתה

 םתויחמומ לע תוססבתה ךות םיטסיטטס םילכב שומיש ידי לע תרושקתה ילכ לש תונימאה

 .ןיעידומה תליהק ירקוח לש

 בשחיי תרושקת ילכש תנמ לע םיאנת רפסמ םנשי ,ב"הראב ןיעידומה תליהק לש להונ יפל

 ילעב םייאמצע תורוקמ ידי לע תמואמ תויהל לוכיש עדימ וריבעי םינימא תורוקמ :'ןימא'כ

 לעבו יבקע עדימהשו ;רבעומש עדימה הנבמבו ןכותב הקיגול האור רקוחה רשאכ ;ןיטינומ

   .2םיפסונ תרושקת יפוגמ םירושיא

 .ןיעידומה תליהקב םירקוח ידי לע תרושקת ילכ 68 ינטרפ ןפואב וחתונ ,רקחמה תרגסמב

 ללכ ךרדב ;ןימא :ןיבש חווטב תרושקתה ילכ תונימא תדימ תא עובקל היה םירקוחה לע

 םירקוחהש רחאל .טפשיהל לוכי אל רוקמהו ;ןימא אל ;ןימא אל ללכ ךרדב ;ןימא יד ;ןימא

 ידכב םירקוחה גוויס סיסב לע םייטסיטטס םיחותינ וכרענ ,תרושקתה ילכ תא גווסל ומייס

  .םינימא אלו םינימא תורוקמל םירקוחה לש םתעד תווח תא ףקשמה םתירוגלא רוציל

                                                        
  .הניילורק ןופצ תטיסרבינואב  Analytic Sciences’‘Laboratory for-ב םירקוח 1
2 Intelligence Community U.S. (2006), “Open Source Intelligence”, Washington, DC. Retrieved from: 

9.pdf-22-https://fas.org/irp/doddir/army/fmi2 
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 ;'םינרמש םירטסניימ' ;'םילרביל םירטסניימ'כ םייפוא יפל וגווס תרושקתה ילכ 68

 היה עצובש ףסונ גוויס .'תועידי תויונכוס'ו ;'םינרמש םינזיטרפ' ;'םילרביל םינזיטרפ'

 תושדח ירתא ,םינותיע ,וידר ,היזיוולט רמולכ ,תרושקת ילכ םילעופ הב המרופטלפב

  .תועידי תויונכוסו םיניזגמ ,דבלב םייטנרטניא

 :רקחמה תואצותו תונימאה תניחבל םידדמ

 יכ וארה רקחמה תואצות .תונימאל םינוש םידדמ יפ לע תרושקתה ילכ תא ןחב רמאמה

 ,ןימא יד וא םינימא ללכ ךרדב ויה 65% ,אלמ ןפואב םינימאכ ובשחנ תרושקתה ילכמ 25%

  .םינימא אל ללכ ךרדב וא םינימא אלכ ובשחנ 10% וליאו

 םישמתשמש תרושקתה ילכ יכ קהבומ ןפואב עבק רקחמה :תרושקתה ילכ תומרופטלפ

 ךרד קר וצפוהש תרושקתה ילכ ,ןכ לע רתי .םינימא תוחפ יכה ובשחנ המרופטלפכ טנרטניאב

 וליאו רתויב תונימאל ובשחנ תועידי תויונכוס .טלחומ ןפואב םינימא אלכ ובשחנ טנרטניאה

  .טנרטניאהמ רתוי םינימא ןיידע ךא ,תוחפ םינימא ובשחנ םיניזגמו וידר ,היזיוולט ,םינותיע

 

 

 

 2000 תנש רחאל ודסונש תרושקתה ילכ יכ קהבומ ןפואב עבק רקחמה :תודסוויהה תנש

 תונש עצמאמ הלחה תונימאב הדיריה תמגמ יכ ,ןיוצי .םינימא תוחפל יבקע ןפואב ובשחנ

  .םייטרפ םינכרצ ברקב םג הצואת רבצ טנרטניאה רשאכ ,'90-ה

 רתוי תונימאל תובשחנ תועידי תויונכוס יכ קהבומ ןפואב עבק רקחמה :תרושקתה ילכ יפוא

 םינימאל ובשחנ 'םיירטסניימ'כ וגווסש תרושקתה ילכ ,ףסונב .תרושקתה ילכ ראש רשאמ

 .'םיינזיטרפ'כ וגווסש ולא רשאמ רתוי

 לש םינותנ ןיבל תונימא ןיב רשק םייק יכ הארה יטסיטטסה חותינה :תויתרבח תותשר

 ןפואב עיבצהל יושע Twitter-ב םיבקוע לש הובג רפסמ יכ עיצה רקחמה .תויתרבח תותשר

 תואצות וגיצה אל YouTube-ו Facebook ,תאז םע דחי .ןימאכ תרושקת ילכ לע קהבומ

 רתוי עצוממב ויה ,אלמ ןפואב םינימאכ ורדגוהש ,תרושקתה ילכלש ,ןאכמ .תוקהבומ

  .תרושקתה ילכ ראשל האוושהב Twitter-ב םיבקוע

 :תרושקתה ילכ תניחבל םיטנמלא השימח ללוכ הז דדמ :טנרטניאב עדימ תרובעת יסופד

 םוי ךלהמב רקבמ הפצ םהב תושדחה רתאב םיפדה רפסמ ;ב"הראב גוריד ;ימלוע גוריד

 .תושדחה רתאל רושיק ועציבש םירתא רפסמו ;תושדחה רתאב רקבמ רובע ימוי ןמז ;דחא

 ןימא

 תויונכוס•
  תועידי

 ןימא יד

 ,ןותיע•
 ,היזיוולט
 ןיזגמו וידר

 ןימא אל

 טנרטניא•

 ןימא

 תויונכוס•
  תועידי

 ןימא ללכ ךרדב

 םיירטסניימ•
 ילרביל

 ןימא ייד

 םיירטסניימ•
 ינרמש

 ןימא אל

 ינזיטרפ•
 ילרביל/ינרמש
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 ןמזו ימלוע גוריד ,ךכ .תוקהבומ תואצות וגיצה םינתשמה לכ אל רקחמה תואצות יפ לע

 ידי לע ופצנש םיפדה תומכ ,ב"הראב גוריד ,תאז תמועל .םיקהבומ ויה אל רתאב רוקיבה

  .םיקהבומ ויה םיפסונ םירתאל תוירושיקו רקבמ

 ,רחא יתושדח ןוגרא ידי לע טטוצ יתושדח רוקמ לכ םימעפ המכ חתנמ הז דדמ :םיטוטיצ

 תוכיאל קודה רשק םירושק םיטוטיצ היפ לעו ,ימדקאה םלועהמ החוקל החנהה רשאכ

 רחאל םישדוח 4 לש הפוקתה ,2017 ץרמ דעו 2016 רבמבונמ ונחבנ םיטוטיצה .תונימאו

 רחאל ולעש תויגוסה יפוא לשב ורחבנ םינמזה חולו אשונה .ב"הרא תואישנל תוריחבה

 ילכ ,םיטוטיצה דדמ יפל .תרושקתה ילכ ךרד וצפוהש םינותנ תונימאל תורושקה ,תוריחבה

 ילכ ברקב .’Associated Press‘ תועידיה תונכוס אוה רתויב ןימא בשחנש תרושקתה

 םירטסניימ'ה תרושקתה ילכב וליאו 'CNN' הז היה 'םילרביל םירטסניימ'ה תרושקתה

 ,’Buzzfeed‘ הז היה םילרביל םינזיטרפ'ה תרושקתה ילכב .Fox News הז היה 'םינרמש

 וטנ םיילרביל תרושקת ילכש אצמנ יכ ,ןיוצי .’Breitbart‘ הז היה 'םינרמשה םינזיטרפב'ו

 רתוי טטצל וטנ םינרמש תרושקת ילכ וליאו ,םירחא םילרביל תרושקת ילכ רתוי טטצל

  .םירחא םינרמש תרושקת ילכ תוחפו תועידי תויונכוס

 :ןוכמה תונבותו רמאמה תונקסמ

 ולא ןיבל 'םירטסניימ' םירדגומה תרושקת ילכ ןיב תוושהל ןתינ רקחמה תואצות רואל

 ,םירחא תרושקת ילכ ידי לע תוחפ וטטוצ 'םינזיטרפ'ה תרושקתה ילכ .'םינזיטרפ' םירדגומה

 םירושיק תוחפ םהל ויה ,ב"הרא לש גורידבו ימלועה גורידב רתוי םיכומנ תומוקמב וגרוד

 םישמתשמ ,תאז םע דחי .תויתרבחה תותשרב םיליעפ תוחפ םהל ויהו םירחא םירתא ידי לע

 ירתאב רתוי בר ןמז םיעיקשמו תובתכ רתוי עצוממב םיארוק 'םינזיטרפ' תרושקת ילכ לש

 ירתאש תורמלש הלעמ הז חותינ .'םירטסניימ' תרושקת ילכ לש םישמתשמ רשאמ תושדחה

 טנרטניאב הידמ תכירצ לש םיחנומב ,םינתשמה בורב ךומנ םיגרודמ 'םינזיטרפה' תושדחה

  .םהלש םיארוקה להקל רתוי בוט םיאתמש ןכות רצייל םיחילצמ םה

 ילכ םאה הלאשל עגונב םייעמשמ דח ויה םימיוסמ םידדמש דמלמ םינותנה חותינ

 תונימא תולעבכ וגווס ,ללכה ןמ אצוי אלל ,תועידיה תויונכוס לכ ,ךכ .אל וא ןימא תרושקתה

 תרושקת ילכ ןכו טנרטניאב ומסרפש תרושקת ילכ ,ינש דצמ .ןיעידומה ירקוח ידי לע ההובג

 ילכל םא ,ףסונב .רתויב ההובגה תונימאה תמרב ומשרנ אל םלועל 'םינזיטרפ'כ וגווסש

 בשחיי אוה יכ יתועמשמ יוכיס שי םירחא םירתאמ םירושיק ףלא 80-כ תוחפל שי תרושקת

 ב"הראב תרושקתה ילכ גורידו תרושקתה ילכ תודסוויה תנש םג ,ןכ ומכ .אלמ ןפואב ןימאל

 לש המאתהל סחייתהל םג בושח ,תאז םע דחי .תונימאל עגונב תוקהבומ תואצות וארה

 .ארוקל ןכותה לש הברקהו עדימה

 לש םתויחמומ סיסב לע חתופש םתירוגלאה תוכזב קיפהל היה ןתינ וללה תונקסמה תא

 ירקוח ןיבל םתירוגלאה ןיבש קוידה רועיש .הז רקחמב קלח וחקלש ןיעידומה תליהק ירקוח

 תשולש .טלחומ ןפואב קייד םתירוגלאה םירקמהמ 50%-ב רשאכ ,85% לע דמע ןיעידומה

 ,תרושקתה ילכ לש תודסוויהה תנש ויה םתירוגלאה רובע רתויב םייטנוולרה םינתשמה
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 םישרת ואר( YouTube-ב תויפצה תומכ אקווד עיתפמ ןפואבו Twitter-ב םיבקוע תומכ

 .)הטמ

 

 הלדנה יולג עדימב ףטוש ןפואב תושמתשמ ,טרפב לארשיו ,ללכב םלועב ןיעידומ תוליהק

 חתופש ,םתירוגלאב עייתסהל תולוכי ןיעידומה תוליהקש ,ןאכמ .םינושה תרושקתה ילכמ

 ילכמ םיעבונה םייתושדחה םיחווידה תא יביטקפא ןפואב ןנסל תנמ לע ,הז רקחמב

 .םלועב םיבר תרושקת

 לש ןדיעב תונכסה םע תודדומתהה תבוטל ןיעידומה תמיתר לש לאיצנטופ ףקשמ רמאמה

 יוטיב ידיל אובל לוכי רבדה .ברעמב תויטרקומדה לע םימויא תורצויה ,תיתעדות המחול

 תליהקל .ןיעידומה תליהק ידי לע "זוינ קייפ"ה תעפות יוהיזו יופימ לש דיקפתה תחיקלב

 'זוינ קייפ' לומ ןה הנעמכ םתירוגלאה תא חתפל םייגולונכטה םילכהו עדיה םנשי ןיעידומה

 םנשי .הז רמאמב החתונ אלש תיאשח תונרתח לומ ןהו ,הידמ וינב וא תידסממה תרושקתב

 .ןיעידומה תליהק ידי לע העפותה יוהיזו יופימ דיקפת תחיקלל תונורתי רפסמ

 לש בצמב ףוסיאה תודיחיו ןיעידומה ירקוח לש םתדובע תא לעייל יושע דיקפתה ,תישאר

 ןתיא ,תוירקיעה תוריזב יתרושקתה חישה יופימ רחאל ,ךכ .עדימו תרושקת ילכ יוביר

 ןתונימא יכ ריבסש תועידיב קר דקמתיו ןנוסי רמגנ יתלבה עדימה ףטש ,לארשי תודדומתמ

  .רתוי ההובג

 ,ךכ .תרושקתה ילכ לש םתונימא תדיממ םיגאדומ םיבר םיחרזא 'זוינ קייפ'ה ןדיעב ,תינש

 הכומנ הנדועו התייה תרושקתב ןומאה תדימ 2017 תנשל 'תילארשיה היטרקומדה דדמ' יפל

 בצמה תא תראתמ תרושקתהש דגיהה םע םימיכסמ דחאכ יברעהו ידוהיה רוביצה בורו

 עדיהו םילכה תא ןיא םיחרזאה רוביצל יכ ,ןיוצי .3תמאב אוהש הממ הברהב עורג הנידמב

 לש הז ןדיעב ,ךכיפל .תרושקתה ילכ תונימא תא יביטקפא ןפואב םמצעב ןנסלו דדומתהל

                                                        
 :ךותמ .היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .תילארשיה היטרקומדה דדמ .)2017( .ת ,ןמרה 3

he.pdf-2017-index-democracy-https://www.idi.org.il/media/9684/israeli. 

 תרושקתה ילכ בור
 םינימא יידכ וגווס

 תרושקתה ילכ םא
 ,1995 ינפל דסויי
 םינימא ויה םבור

 ןיטולחל

 ויה תרושקתה ילכל םא
 םיבקוע ןוילימ 9.7-מ רתוי

 תורוקמה לכ ,Twitter-ב
 טלחומ ןפואב םינימא ויה

 ויה תרושקתה ילכל םא
 ןוילימ 9.7-מ תוחפ

 בור ,Twitter-ב םיבקוע
 םינימא ויה תורוקמה

 תרושקתה ילכל םא
 160-מ רתוי היה
-ב םיפוצ ןוילימ

YouTube ובשחנ םה 
 טלחומ ןפואב םינימא

 תרושקתה ילכל םא
 160-מ תוחפ היה
-ב םיפוצ ןוילימ

YouTube ויה םבור 
 םינימא ללכ ךרדב

 תרושקתה ילכ םא
 ,1995 רחאל דסויי

 םינימא ויה םבור
 תוחפ
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 ילכ יופימו יוהיזב ןיעידומה תליהק לש היתולועפמ דומלל םיחרזאה ולכוי תופיקש

  .תרושקתה

 רוטקסל םג עייסל יושע 'זוינ קייפ'ה תעפות םע תודדומתהב ןיעידומה תליהק דיקפת ,ףוסבל

 לכות תיחרזאה הרבחהו ,םתירוגלאהו תונבהה תא ןיעידומה תליהק קפסת ,ךכ .יטרפה

  .יקסעה טבההמ קר ,'זוינ קייפ'ה ירגתא םע דדומתהל ידכב שומיש םהב תושעל

 תליהק תודדומתהל עגונב ןוכמה יתימע ברקב תובשחמו תונבות ולע רוקרזה תובקעב

 שופיחה עונמ םג רמאמב רכזומש ןורקיעל המודב .’Fake News‘-ה תעפות םע ןיעידומה

 םתונימא תא גרדל ךרוצה םע ךכיפלו ,המוצע עדימ תומכ םע ותישארב דדומתה Google לש

 .תוינפה תומכ סיסב לע םירתא הרבחה הגריד הז רגתא םע דדומתהל תנמ לע .םירתאה לש

 ויה וליא ,יחכונה ןדיעב קיודמ ןפואב תושדח תגרדמ התייה Google דציכ ןיינעמ ,ןאכמ

  .Facebook תמגוד ,תורוגס תומרופטלפ ךותמ תואצות סקדנאל םילוכי

 תעפותמ ’Fake News‘-ה תזיחא תעפות תא קתנל ןתינ אלש התייה התלעש תפסונ הנבות

 יטילופה חישה תרגסמב תודבועכ תוגצומ תויביטקייבוס תונעט התרגסמבש ,'תמא טסופ'-ה

 תורוקמ ץותינ לש איה ברעמב הצואת תספותו תכלוהש המגמ ,יללכ ןפואב .ירוביצהו

 ,םייאופר ,םייטפשמ ,םייתנידמ ,םייתוברת םיידסממ אמגודל ,םידסממב הטיעבו תוכמס

 אלו 'זוינ קייפ'ה ינכרצ תא תרציימש תיחכונה תוברתב הנומט היעבה ,ןכל .דועו םיימדקא

 וצימחי רמאמב עצוהש םתירוגלאהו םייטסיטטסה םילכה יכ ןכתיי ןאכמ .םמצע םינכרצב

  .הלודגה הנומתה תא

 ובשחנ רמאמה יפ לעש ,'םיירטסניימ םיילרביל' םיצורע םג יכ הנעטה התלעוה ,םויסל

 וגיצה אל םיצורעה םנמוא .עדימה תשגה ןפוא תא םיניצקמו םיכלוה ,םינימא ללכ ךרדבכ

 תועד םע עדימ בוברע ,תונצקה ,םיפוליס ,םייתמגמ םיחוויד םיגיצמ םה ךא ,םיטוב םירקש

 םייק וניא תויונשרפמ יקנו טלחומ ןפואב ןימא עדימ לש חוויד ,ךכיפל .דועו תישיא תונשרפו

 .ללכב טעמכ םויכ
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 ןיעידומה תליהקב היצרגטניא לש רומישו הריצי

 4דנלריא ילסל

Fight -One-Team-The Need for a One –Century Intelligence  st‘21 רמאמה

Approach’, תעה בתכב ,2017 רבמטפסב םסרופ ‘Prism’, ידי לע ב"הראב רואל אצויה 

 ידי לעו )Institute for National Strategic Studies( תימואל היגטרטסא ידומילל ןוכמה

 Leslie ,רמאמה תבתוכ .)National Defense University( ימואל ןוחטיבל הטיסרבינואה

Ireland, שארכ הנויסינ ךותמ ,ןיעידומה תליהקב היצרגטניאה אשונל תידוחיי תיווז הגיצמ 

  .)DNI( ימואלה ןיעידומה תלהנמב ןאריא תמישמ

 תינקירמאה ןיעידומה תליהק ירשקהב תובר ןודנ ןיעידומה תליהקב היצרגטניאה אשונ

 יא תייגוסו 2001 רבמטפס יעוריא רחאל התוליעפב הלחש המרופרל רשקהב טרפבו

 תא הנחבש ,ב"הראב הריקחה תדעו .2003-ב קאריעב תינומה הדמשהל קשנ לש ותואצמיה

 הדקפת אל השעמל תינקירמאה ןיעידומה תליהק יכ הנעט ,קאריעב יניעידומה לשכה

 תליהק לש התונגראתה יכ הדעוה הנעט ,ףסונב ."תפפור היצרדפנוק"כ אלא ,הליהקכ

 תילמיטפוא התייה אל ךא ,םנמא תינויגה תיארנ התייה םיוסמ ףודעתל םאתהב ןיעידומה

 .תללוכ הייאר שוביגל

 תליהקב תחלצומ היצרגטניאל תואמגוד רפסמ תוארל ןתינ תונולשיכה דצל ,תאז םע

 תוחוכ תא קזחלו תונבל םינקירמאה תוחוכה ושרדנ ,קאריעב המחלמה ךלהמב .ןיעידומה

 ,יסנניפ ןיעידומ לש רקחמו ףוסיאב קסעש ,את םקוה ,ךכיפל .םייקאריעה ןוחטיבה

 Iraq Threat’ ארקנש ,אתה .הנידמב תויוממוקתהה םע דדומתהל התייה ותילכתש

Finance Cell’, רשפא ,קאריעב םיפסונ םירוזאב חתפתה ךשמהבו ,דדגבב הליחת םקוה 

 םימרוגה תוברל ,םייטנוולרה םימרוגה לכ תא ללכש ןיעידומה לש הליעי היצרגטניא

  .הז דצל הז ובשיש ,םייעצבמה

 םע ,ןטסינגפאל ךכמ רחאל םינש רפסמ הקתעוה קאריעב יביטרגטניאה אתה תחלצה

 ,’Afghan Threat Finance Cell‘ שדחה אתל .2008 תנשב הנידמב המוד את לש ותמקה

 רשפאל ודעונו ותמישמ ךרוצל וחתופש םישדח םילכ ויה ,יקאריעה אתהמ הנושב

 .הנבומ אלו הנבומ עדימ לש היצזילאוזיו

 םושמ ,"לעופב התוא עצבל רשאמ היצרגטניא תריצי לע רבדל רתוי לק" תבתוכה תנעטל

 תשוחת אוהו ףתושמ ןייפאמ תולעב הכ דע וגצוהש תואמגודה .ןומא תריצי בייחמ רבדהש

 ורזח םישנאהש עגרב וא ,הפלח "תופיחדה תשוחת"ש עגרבש הריבסמ תבתוכה .תופיחדה

 תא רמשל ןתינ אל ,התנעטל .ינשהמ דחאה דרפנב לועפל תיעבטה הייטנה הבש ,םהינוגראל

 ילהנמל הבר תובישח הנשי ךכבו ,יתוברת יוניש אלל םינושה םיפוגה ןיב היצרגטניאה

  .DNI-ב תומישמה

                                                        
 ,ב"הראב )DNI( ימואלה ןיעידומה תלהנמב )National Intelligence Manager( ןאריא תמישמ שארכ רבעב השמיש 4

 .ןיעידומה תליהקב היצרגטניאב קסועש
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 ותמישמכ העבקנ היצרגטניאה DNI-ה שארכ רפלק סמיי'ג לש ותנוהכ ךלהמב ,הירבדל

 תיתריז תוירחא ילעב ,תומישמ ילהנמ 17 ורדגוה ,תאז תרגסמב .ןוגראה לש תיזכרמה

 עובקל םתלוכיב ,תוינידמה םע םתורכיהב אוה תומישמה ילהנמ לש םנורתי .תילאנויצקנופו

 תליהקב םינווגמו םינוש םיפוגמ םתעגה םצעו ,יניעידומה ףודעתה תעיבק לע עיפשהלו

 .הלועפה ףותיש תא תדדועמ ןיעידומה

 ונשישכ הלדג הלועפה ףותישו םואיתה רופישל םיצמאמב ףתתשהל תונוכנה יכ ןעטנ רמאמב

 תליהקב היצרגטניאל תרחא המזוי ,לשמל .שדח ךרוצ םע וא רעפ םע תודדומתהב ךרוצ

 םיפוגה ןיב םיבאשמבו תויגולונכטב ,עדימב ףותיש הגיצמ "eye sight" תארקנה ןיעידומה

 ,ןהיבאשמב ךוסחל תולודגה תויונכוסל רשפאמה ןפואב ,ןיעידומה תליהקב םינושה

 ןפואב חתפל םמצעל תושרהל םילוכי ויה אלש תומזוימו םילכמ תונהיל תונטקה תויונכוסלו

 עדימה ףותיש בויט ךרוצל שרדנה יתוברתה יונישב בושח דיקפת תקחשמ וז המזוי .יאמצע

 .םינושה םיפוגה ןיב

 .המישמ להנמ רידגהל רמאמה תבתוכ העיצמ רבייס ימויא םע תודדומתהה םוחתב םג

 רצואה תקלחמב התוליעפ ללגב ןכתיי( יקסעה רזגמה לע רבייסה ימויאב היהי דוקימה

 ןיבו םמצע ןיבל םינושה םיסנניפה תודסומה ןיב ןומאב עוגפל םילולעש ,)תינקירמאה

 תוכמסב םילעופה DNI-ב המישמה ילהנמל המודב ,ךכיפל .תוחוקלל םיסנניפה תודסומה

 תוכמסב לועפל שרדנ רבייס תחטבא םוחתב המישמה להנמ ,ול םיחוודמו DNI-ה שאר

 ימויאל עגונב עדימ ףותישב לגרותמ םנמא יקסעה רזגמה .םהל חוודלו תורבחב םיל"כנמה

 תבתוכ הגיצה התוא Intelligence Driven Approach-ה תשיגל ליגר וניא ךא ,רבייס

  .רמאמה
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 ?ילש תירבה לעב תויהל לוכי ילש ביואה םאה

 תויונמדזה יוהיזב יגטרטסאה ןיעידומה לש ישוקה לע

 5טראב .ס.פ ןוש

 The Role of the Intelligence Community in Identifying Cooperative" רמאמה

Opportunities" תעה בתכב 2014-ב םסרופ International Journal of Intelligence and 

CounterIntelligence ידי לע בתכנו Sean F. X. Barrett. םצעתמה דיקפתב קסוע רמאמה 

 םיווהמה םימרוגבו ל"ניבה הריזב הלועפ ףותישל תויונמדזה יוהיזב ןיעידומה תליהק לש

 יוהיזב ןיעידומה תליהק ןולשיכ ,רמאמה בתוכ תנעטל .הז דיקפת עוציבל ךרדב לושכמ

  .יגטרטסאה ןיעידומה לש החנזהה לגעמ תא ביחרהל יושע תויונמדזהה

 םידיקפתה ינשכ תויונמדזה חותינלו םיילאיצנטופ םימויא יוהיזל סחייתהל לבוקמ

 ףותישל תויונמדזה חותינ רתיה ןיב ללוכ ינשה דיקפתה .ןיעידומה תליהק לש םיירקיעה

 .תימלועה תיגטרטסאה הריזב הלועפ

 תימואלה ןיעידומה תלהנמל הפופכה ,)NIC( ב"הרא לש ןיעידומל תימואלה הצעומה

)ODNI(, הרמאמב הנעט ,ךוראו ינוניב חווטל תיגטרטסא הבישחב תקסועש "Global 

Trends 2025" יטננימודה ןקחשה איה ב"הרא ובש ,יבטוק דח םלועמ רובעי ימלועה רדסהש, 

 תלבקב קלח וחקיי םייתנידמ אל םינקחשו םישדח םינקחש ,רבע ינקחש וב יבטוק בר םלועל

 תימואל-לע תויגוס לש ןלקשמב היילעל ליבות השדחה תיגטרטסאה הביבסה .תוטלחהה

 לע הצילממ הצעומה .םיפסונ םינקחש םע הלועפה ףותיש תא ריבגהל םיגיהנמהמ ושרדייש

 .םידקוממ םיסרטניאבו תויפיצפס תויגוסב הנדקמתתש םינוש םינקחש ןיב תותשר תריצי

 םינווגמ םינקחש םע הלועפ ףותישל תויונמדזה יוהיזב ךרוצה הלא תותשר םיקהל תנמ לע

 .6רבגיו ךלי

 תליהק תוירחאב תויהל ךירצ תושדחה ל"ניבה תויופתושה יוהיז דיקפת ,טראב תנעטל

 יניעידומה רקחמה לשו ןיעידומה תליהק לש התוליעי תא ןחוב בתכש רקחמה .ןיעידומה

 .ל"ניב הלועפ יפותישל תויונמדזה יוהיזב ,טרפב

 תויגטרטסא תויונמדזה יוהיזב םילושכמ

 יוהיזב רקחמה שיאה לש ותלוכיב עוגפל םילולעש םיירקיע םילושכמ ינש םימייק

 :תויונמדזה

                                                        
 לש תיגטרטסאה ןיעידומה תינכתב קלח חקולה ב"הרא לש םיתחנה ליחב ןיעידומ ןיצק וניה טראב ס.פ ןוש ןטפק 5

  .יאקירמאה םיה לייח

6 National Intelligence Council, “Global Trends 2025: A Transformed World” , Washington, DC: 
Office of the Director of National Intelligence (2008): 80-88.  
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 ךרוצהמ תועבונ תויביטינגוק תויטה ,7יקסרבטו ןמנהכ יפל – תויביטינגוק תויטה •

 ליעי הלא תוכרעה טשפל ןויסינה ,םתנעטל .תובכרומ תוכרעה טשפל םדאה ינב לש

 לש םינוש םיגוס תוארל ןתינ .תורומח תואיגשל ליבומ אוה םיתיעל ךא ,ללכ ךרדב

 היטה ,ךכ .הלועפ ףותישל תויונמדזה תוהזל םישרדנה ןיעידומ ירקוח ברקב תויטה

 לקשית החלצהל תוריבסה יכ תנעוטש ,"ימואלה תודרשיהה רצי" לע תססובמה

 םורגל ךכבו ןוכיסה תא ןיעידומה רקוח ינפב שיגדהל הלולע ,הב ךורכה ןוכיסה דגנכ

 וב "ןוגיע"ה ךילהתב הנומט תפסונ היטה .הלועפ ףותישל תויונמדזה לע רתוול ול

 םאותה עדימ שופיח ידי לע אלא התכרפה ידי לע הירואית ןחוב ונניא םדא

  .ויתונומאל

 לש ויעוציב תכרעהב ישוק םייק ןיעידומה תליהקב – םינוכיס תחיקלמ תוענמיה •

 םיעוציב דדמ םייק אלש ןוויכו ויתוכרעהל ירחסמ יווש םייק אלש םושמ רקוחה

 ןיעידומה יעוציב תא ךירעהל םישקבתמ תוינידמה יעבוק רשאכ ,ףסונב .ןוצר עיבשמ

 םיגשיהה ללכ תא תפקשמ אל םיתיעלש ,תיפוסה האצותל קר סחייתהל םילולע םה

 תא םיליבומ ולא םיישק יכ ,ןעט 8רנזופ דר'ציר ןטפשמה .הכרעהה ךילהת בינהש

 תליהק ןובשח לע תוישיאה םהיתורטמ רחא ףודרל ןיעידומה תליהקב םיטסילנאה

 ,תורהזאמ תומלעתהב ,תורורב תויזחתמ תוענמיהב יוטיב ידיל אב רבדה .ןיעידומה

 עדימ סיסב לע תויזחת ןכדעל סוסיהב ,ףסונ עדימ תעגה דע תויזחת ןתמ תייחדב

 .םיריכבה לש םהיתויזחת םע תחא הנקב תולוע ןניאש תויזחת ןתממ ששחבו שדח

 תיזחתהש לוככש ןוויכ תויזחת רידגהלמ םיענמנ םיטסילנא יכ רנזופ ןייצ ,ןכ ומכ

  .תועטכ הלגתת ,הנממ קלח וא ,איהש רתוי ריבס ךכ ,רתוי םיבר םיטרפ תללוכ

 רקחמה ךלהמ

 לגוסמ יגטרטסא ןיעידומ רקוח םאה ןוחבל התייה ,2012 ץרמב םייקתהש ,רקחמה תרטמ

 .היינשב עגפת תחא טבמ תדוקנש ילבמ ,תויונמדזה חתנלו םיילאיצנטופ םימויא תוהזל

 שיחרתל ףשחנש רחאל ,יגטרטסא ןקחש ךירעה רקחמה שיא וב יוסינ ידי לע תאז ןחב טראב

 .רנזופו יקסרבט,ןמנהכ וזחש תואצותל וושוה יוסינה תואצות .לפרועמו יביטקיפ

 םינקחש תמישר ןכו ,תילרטינ הרוצב גצוה יגטרטסאה ףתתשמה יביטקיפ שיחרתב

 תא םצמצל ידכב ."םיביוא" השישו "תירב ילעב" השיש םיללוכה םייודב םייגטרטסא

-ה יעוריא תובקעב אמגודל ,םימיוסמ םינייפאמל יודב ןקחש רשקי ףתתשמה יכ תורשפאה

 הפוקתהמ םייטירב תומש ורחבנ ,תומיוסמ תונידמל רשוקי יברע לילצ לעב םש 11/9

 תויצאיצוסאה חווט תא ומצמצי ולא םינשוימ תומש יכ ריבס .)19-ה האמה( תינאירוטקיווה

 .תויטה וענמי ךכבו ףתתשמה לש

                                                        
 .2002 תנשל הלכלכל לבונ סרפ ינתח 7
  .טפשמה לש ילכלכה חותינה תרות תובאמ דחאכ עודיה ,יאקירמא-ידוהי ןטפשמ 8
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 לכל .יתבר היגטרטסאב םיקסועה ןיעידומ ירקוח םהש םיפתתשמל רמאנ יוסינה ךלהמב

 היהו ,"ביוא"כ רדגומה רחאו "תירב לעב"כ רדגומה ,יגטרטסא ןקחש לש םש גצוה ףתתשמ

 ב"הרא לש םיסרטניאה לע םימייאמ םינקחשה םאה תונחובה תולאש תרדס לע תונעל וילע

 המישרה תא ולביק םיפתתשמהמ תיצחמ .הלועפ ףותיש תריציל תונמדזה םיווהמ וא

 .וז המישר ולביק אל היינשה תיצחמהו ,"ביוא" והימו "תירב לעב" והימ הרידגמש

 םימויא תונחובש תולאש ןה 9-ו 7,4 רפסמ תולאש ןכותמ רשא תולאשה תמישר תפרוצמ

 .הלועפ יפותיש תריציל תויורשפא תונחוב תורתונה תולאשה עשת לכ וליאו ,םיירשפא

 טעמל ,םידדצה ינשל םיליעומ םיסחיל תורשפא תוגיצמ הלועפ יפותיש תניחבל תולאשה

  .תיטסיאורטלא הבישח הגיצמה 12 רפסמ הלאש

 ויתואצותו רקחמה תורעשה

 לע עיפשת אל ,רקוחל "םיביוא"ו "תירב ילעב" תמישר ןתמ תעפשהש ,איה רקחמה תרעשה

 ילאיצנטופ םויא םייק יכ רובס רקוחה ,רמולכ .הלועפ ףותישל תיבויח האצותל תוריבסה

 תא םגו "םיביואה" תא םג תונדשחב ךירעיו המישרהמ םלעתי ןכלו ,תיגטרטסאה הביבסב

 ."תירבה ילעב"

 ,"ביוא"כ וא "תירב לעב"כ רדגוה יגטרטסאה ןקחשה םא רשק אלל יכ ועיבצה תואצותה

 תא ךירעי רקוחהש תורבתסהה תא המצמצ םיגטרטסאה םינקחשה לש המישרה תייאר

 ךירעי אוהש תורבתסהה תא הריבגהו ,"דאמ ריבס" וא "ריבס"כ הלועפ ףותישל תונמדזהה

 ."דאמ ריבס" וא "ריבס" ןפואב םויאכ בצמה תא

 יפותישל תויונמדזהל סחיב רתוי תוילרטינ תובושתב רחבי רקוחהש יוכיסה ,המאתהב

 תובושת רחב יוסינב ףתתשהש ןיעידומה רקוח ,םויא ינתשמ רובע וליאו ,התלע הלועפ
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 תיגטרטסאה הביבסב ילאיצנטופ םויא םייק יכ רובס רקוחה רשאכ ,ןכל .תוחפ תוילרטינ

 ."תירב ילעב"כ ורדגוהש םינקחש םג תונדשחב ךירעי אוה

 תויונמדזה יבגל םג ,רתוי תוינוציקה תובושתב רוחבל וטעימ יוסינה יפתתשמ ,ףסונב

 םינייסנהש איה ךכל הביסה הארנה לככ .םיילאיצנטופ םימויא יוהיזל םגו הלועפ יפותישל

  .ןיעידומה תליהקב םיטסילנא םישועש יפכ קוידב ,םהלש תועטה בחרמ תא םצמצל וצר

 רקחמה תונקסמ

 ,רקחמה תואצות תא תוריבסמ תויביטינגוק תויטהל עגונב יקסרבטו ןמנהכ לש םהיתונעט

 לש תויונמדזהה תכרעה ךילהת זכרמב תדמוע "ימואלה תודרשיהה רצי" תייטה רשאכ

 רשאכ ,וז היטה אלל .םויאכ "תירב לעב" לע םג לכתסהל םתוא הניווכמו םיטסילנאה

 "םיביוא"ה תא ךירעי הארנה לככ אוה ,"םיביוא"ו "תירבה ילעב" תמישרל ףשחיי טסילנאה

 ,ךא .םויאכ הכומנ תוריבסב ךירעי אוה תירבה ילעב תא וליאו ,םויאכ ההובג תוריבסב

 םגו "תירבה ילעב" תא םג וכירעה המישרל ופשחנש םיטסילנאה יכ וארה הז רקחמ תואצות

  .םיריבס םימויאכ "םיביוא"ה תא

 ןמזב תוריהז רתיב טקונ אוה רשאכ טסילנאה עצבמש תועטה לע תועיבצמ תואצותה ,ףסונב

 .ילאיצנטופ םויא םע דדומתמ אוהש

 םויא םייק היפל הסיפת ךותמ תיגטרטסאה הביבסה חותינל יכ םג וארה רקחמה תואצות

 הלועפ יפותיש תוהזל ןיעידומה רקוח לש תלוכיה לע תיתועמשמ העפשה שי ,ילאיצנטופ

 ,ןכל ."ביוא"כ וא "תירב לעב"כ רדגומ יגטרטסאה ןקחשה םא רשק אלל ,תאז .םיירשפא

 ףותישל תויונמדזה יוהיזל ןיעידומה תליהק רתויב םימיאתמה םירקוחה טראב תנעטל

 םיימיטפוא םהש איה ךכל הביסה ,ותנעטל .ינידמ רקחמב םיקסועה םירקוח םה הלועפ

 .ילאיצנטופ םויא לש ומויק תא לולכת אל םתסיפת יכ רתוי ריבס ןכלו ,םעבטמ

 ותובישח היפל ,ןמז ינפל התהוזש האצות ןיבל ורקחמ תואצות ןיב רשק טראב ,תאז עקר לע

 תוביסה תחא .הרקה המחלמה םות זאמ רקיעב ,תתחופו תכלוה יגטרטסאה ןיעידומה לש

 .ןיעידומה ידי לע הלועפ ףותישל תויונמדזהה יוהיז רסוח איה ךכל

 םיטינרבקה םיבושח םיינידמ הטלחה יתמצב לארשיב םג .ב"הראל תידוחיי הנניא וז העפות

 תא האור ןיעידומהש וחינהש םושמ ראשה ןיב ,ןיעידומב רזעיהל אל ופידעה ללכ ךרדב

 טרפבו ,תויונמדזה ןוחבאב םהל עייסי אלו תיזכרמה ותמישמכ םימויא ינפב הערתהה

 םורגל הלולע וז העפות .הלועפ ותיא ףתשל ןתינש םרוגל בירי ךופהל תורשפאב רבודמש

 ןובשחב וחקליי םיירקחמה וירצותש חיטבהל ותפיאש חכונ ןיעידומה תורושב לוכסתל

 ןיעידומ ינוגרא ,ןכל .תויונמדזה יוהיז לש רשקהב םג תוטלחהה תלבק יכילהת לע ועיפשיו

 יפל .תויונמדזה לע םג עיבצהל םתלוכיל רשאב םיטינרבקה ןומאב תוכזל םיסנמ ברעמב

 .החלצה לש דאמ תלבגומ הדימב ,העש



  16 

 עקר ילעב ןכתיי ,ינידמ עקר םע םירקוח לע לטות תוירחאה םאש רובס רומאכ טראב

 םע .היעבה תמצוע תא תיחפהל היהי ןתינ ,םעבטמ םיימיטפוא תויהל םיטונה ,יטמולפיד

  .ךכב יד םא קפס ,תינבומ תינוגרא היטהב רבודמש ןוויכמ ,תאז

 תויורשפא יוהיזל יוכיסה תא לידגהל ןתינ ,טראב ידי לע עצומה ןורתפל רבעמ ,ונתעדל

 אוה הליחתכלמ הדיקפתש ,תרוקיב תצובק תריצי ידי לע ,ללכב תויונמדזהו ,הלועפ ףותישל

 ןיעידומה תליהקב םוקל לכות הצובקה .הלועפ ףותישל תויורשפאו תויונמדזהה רחא שפחל

 רקחמ ינוכמב תורזעיה ךות ,ת"גאב תיגטרטסאה הביטחה תמגוד ,ינוציח ףוגב וא המצע

 ךא ,תבכרומ היהת םתאצקה יכ ןכתייש ,םיבאשמ ךירצמ הז ןורתפ ,םנמוא .םייאמדקא

 .הלדגו תכלוה תובישח תלעב הניה הלועפ יפותישל תויונמדזהה יוהיזל תירשפאה ותמורת
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 העפשה יעצבמ םע תודדומתהל השיג

 9קירדרפ אראק

 How to Defend Against Foreign Influence Campaigns: Lessons From‘ רמאמה

Counter-Terrorism’, תעה בתכב ,2018 רבוטקואב םסרופ ‘War On The Rocks’ בתכנו 

 ,העפשה יעצבמ םע תודדומתהל השיג העיצמ רמאמה תבתוכ .Kara Fredrick ידי לע

  .רורט לוכיסב ב"הרא לש הנויסינמ תבאושה

 ,העפשה יעצבמב רבוגו ךלוה בצקב תושמתשמ ב"הרא לש היתובירי ראשו ןאריא ןיס ,היסור

 .ב"הראב להקה תעד תא הנשי וא העטי ,לבלביש ךכ ןווכמ ןפואב עדימ תונגראמ ןה ,רמולכ

 .תויגטרטסאה ןהיתורטמ תא גישהל הרטמב ,תאז

 :העפשה יעצבמ םע הליעי תודדומתהל םייזכרמ תונורקע השימח תללוכ השיגה 

 – םינייפמקב ןכות לע תורז תועפשה תוהזל תנמ לע תויגולונכטה תולוכיה רופיש .1

 םינכת יוהיזל תוטיש חתפל וחילצה Twitter-ו Google, Facebook ומכ תורבח

 אוה ןושארה ביתנה .םיירקיע םיביתנ השולש תועצמאב רורטל םירושקה

-ו Microsoft תורבחהש תוארל ןתינ ,ךכ .הנוכמ תדימל תוססובמ תויגולונכט

Facebook רורטל הקיז ילעבכ ואידיוו יעטקו תונומת ,םייוטיב ,םיטסקט תונייפאמ 

 ותצפה ינפל המוד ןכות תוהזל ידכ םישמתשמ םה הב הנכותה תא רישכהל ידכ

 תרזעב ,היגולונכט תרזעב םינכתה לש םתצופת םוצמצ אוה ינשה ביתנה .תשרב

 אמגודל ,תוימינונאה םוצמצב דקמתמ ישילשה ביתנה .רוביצה תרזעבו ןכו םיחמומ

 הצפה תחפותש ךכ ,םימוד םיסופד וגיצהש תונובשח תקידב רופיש ידי לע

 .רורטל רושקה רמוח לש תיטמוטוא

 םשכש תנעוט תבתוכה - ןהיניב הלועפ ףתשל תונושה תומרופטלפה דודיע .2

 דיקפת אלמל הילע ךכ ,רורט לוכיסב יתועמשמ דיקפת תקחשמ היישעתהש

 ןיב הלועפ יפותיש .םיירקש םיביטרנ תצפה םע תודדומתה ירשקהב םג יתועמשמ

 ימלועה טנרטניאה םורופ'ב תוארל ןתינש יפכ ,ךכל ומרתי םינושה םיפוגהו תורבחה

 תורבחו Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft תופתתשהב 'רורט לוכיסל

 רורטל רושקה ןכותל לאיצנטופ תוהזל ידכ ףתושמ םינותנ סיסב ורציש תופסונ

  .תומילאלו

 םיחקלה דחא - םייתלשממ םיפוגל יטרפה רזגמה ןיב הלועפ יפותיש תריצי .3

 ,הלועפ ףותישב ךרוצה אוה  ,9/11-ה רחאל טרפבו ,רורט לוכיסמ ב"הראב םיבושחה

 רתיה ןיב ללוכה ,הלועפה ףותיש .יטרפה רזגמהו הלשממה ,ןיעידומה תויונכוס ןיב

 תוליעי ,תבתוכה תטישל ,דדועמ ,תויביטרפוא תומרופטלפב ןיעידומ יחמומ בוליש

 העפשה יעצבמ םע תודדומתהב םג המוד תויבוליש העיצמ תבתוכה .תונשדחו

                                                        
 דיקפת הרבעב האלימו ,Center for a New American Security-ב ימואל ןוחטיבו היגולונכטל תינכתב תרקוח 9
  .רורט םע תודדומתהל Facebook-ב ןיעידומ תווצב
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 םיפוגה ןיב םדא חוכ יפוליח עוציב תללוכ תבתוכה תעצה .יטרפה רוטקסב תורבחב

 םיידועיי םיתווצ תריצי וא ,תולבגומ ןמז תופוקתל יטרפה רוטקסהו םייתלשממה

  .יטרפהו ירוביצה רזגמהמ םיטסילנא םיבלשמה העפשה יעצבמ םע תודדומתהל

 ,לוכיסו העינמ יצמאמל רשקהב - לוכיסו העינמ יצמאמב םיבאשמ תעקשה .4

 .רורט תולועפ לוכיסב ועקשוהש םיברה םיבאשמהו םדאה חוכל תבתוכה תסחייתמ

 תא ריבעהל שיש ,םיבר םיבאשמ ועיקשה הב ,השיגב וטקנ םייתלשממה םיפוגה

 יטרפה רוטקסב םג .הפקתהב אלו הנגהב קוסע היהי אוהש ךכ ,ביואה לא הכרעמה

 הצפהל תיביטקא-ורפ השיגב תונוש תורבח וטקנ ,ךכ ךותב ,קבאמב תובר ועיקשה

 .רורט ינכתמ םיילאיצנטופ םיינוציק תטסהלו םיידגנ םירסמ לש

 רבכ תבתוכה לש היתועצהמ קלח - ב"הרא לש התירב תולעבב תועייתסה .5

 ,תאז .הלועפה ינוויכ לכ תא דסמל שי יכ השיגדמ איה ךא ,השעמל הכלה תושממתמ

 םינושה ןיעידומה ינוגרא ברקב רורטה לוכיס םוחתב רבצנש ןויסינב תועייתסה ךות

 .ב"הרא לש התירב תולעב לש

 תודדומתהה ךרד ןיב םילדבהה תא ןוחבלו הבשחמה ןוויכ תא ךישמהל ןיינעמ היהי יכ ןכתיי

 ידי לע םיעצבתמה העפשה יעצבמ ןיבל ,תונידמ ידי לע םיעצבתמה העפשה יעצבמ םע

 תולועפמ ףקשנה םויאה תא ךירעהל ישוקה לע שגד תתל שי ,ףסונב .םייתנידמ אל םינוגרא

  ."רופא םוחת"ב םיתיעל תועצבתמ ןהש ןוויכמ ,העפשהה םוחתב

 תליהק ,ךכ .רמאמה תבתוכ לש היתועצהמ קלח ץמאל הלוכי לארשיב ןיעידומה תליהק

 ,ל"וחבו ץראב ,יטרפה רוטקסב תורבח לש רידאה םינותנה סיסבב עייתסהל לכות ןיעידומה

 עצבל תבתוכה לש התעצה ,ןכ ומכ .תומילאו רורטל רושקה ןכותל לאיצנטופ תוהזמה

 םייתדוקנ םדא חוכ יפוליח ידי לע םייתלשממה םיפוגל יטרפה רוטקסה ןיב תויבוליש

 תא רישעהל ,ינעגופה ןכותה לש רוטינה תדובע תא לעייל היושע ,תולבגומ ןמז תופוקתל

 עדיה תא םיבלשמה םיפתושמ םיטקיורפל ליבוהל ףא ךשמהבו םירוטקסה ינשמ םיחמומה

  .םידדצה ינשב רבצנש

 

 

 

 

 

 

 

 

 


