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  "ףדמה לע"

 Intelligence and Information Policy for National Security 

 Key Terms and Concepts 

 1טראמ ןזוסו ןמדלוג ן'ג

-ילגנאה תורפסהו תוברתה רקוח ,סמאיליוו דנומייר 1958-ב רואל אציש "הרבחו תוברת" ורפסב

 ,תיברעמה הרבחב בחרנה ןשומיש בקע ןויצל תויוארש תויתועמשמ "חתפמ תולימ" ההיז ,טסיסקרמ

 ,היישעת ומכ םילימ ,לשמל ךכ .ירוטסיה יוניש תולמסמה תומיוסמ םילימ ןמיס ךכ ךותבו

 לש ורפס .הלכלכהו הקיטילופה ,הרבחה ,םייחה לע הבישחל רטמורבכ ושמיש תוברתו היטרקומד

 ורקחמ תא ביחרה 1976-ב רואל אציש "הרבחו תוברת לש םילימ רצוא :חתפמ תולימ" סמאיליוו

 אלא ,ןויד תורציימ ןהש םושמ קר אל תאז ,תוירקיע ךרד ינבא תווהמש םילימל תורדגה דגיאו

  .ולא םיאשונב םדאה לש תויזכרמה תויוסנתהה תא תופקשמ ןהש ןוויכמ

 םרפס תא טראמו ןמדלוג ובתכ ,סמאיליוו לש ורפס תארשהב

"Intelligence and Information Policy for National 

Security – Key Terms and Concepts" 2016-ב רואל אציש 

 שקבמ רפסה .Rowman & Littlefield Publishers תאצוהב

 תובייחמ" םילימ תופקשמו תורצויש תויוברתה תא דעתל

 .ימואל-ןוחטיב תוינידמ םוחתב עדימל תועגונש "תודיעמ"ו

 םילימה תודוא תונבות קפסמש יוליג ילכ וניה רפסה ,רמולכ

 ןוחטיב אשונב עדימ תוינידמל תודוסיה תא וחינהש תונויערהו

 .ימואל

 וא תויתלהנמ ,תוידסומ אל תורדגהכ םיגצומ רפסב םיחנומה

 רבסהו ינכט רבסה תובלשמש הלאכ אלא ,תויטרקוריב

 םהבו םימוחת ןווגמב תויוקד תופשוח תורדגהה .יגולואידיא

 ,הקיטילופב ,תוברתב ,םיללכב ,המישמב ,םיידסומה םיכרעב

 .תוחוכה יסחיב רבד לש ופוסבו ,עדיב

 םלוע תופקשה לש גוזימ – ימואל ןוחטיבו עדימ

 .ימואל ןוחטיב לש תוינידמ ןיבל עדימ תוינידמ ןיב עצבל ויבתוכ ורחבש רוביחה לע עיבצמ רפסה םש

 :תואבה תודוקנב םיקישמ וללה םימוחתה ינש ,רפסה ירבחמ תנעטל

 
 תריש ןמדלוג .ויהואב Tiffin תטיסרבינואב ימואל ןוחטיבו ןיעידומ ידומילל הצרמ וניה ןמדלוג ן'ג 'פורפ 1

  .הימדקאהו ןיעידומה תוליהקב הצרמו טסילנאכ םינש 30 לעמ
  .הינרופילקב הזוח-ןס תטיסרבינואב עדימל הטלוקפב הצרמ הניה טראמ ןזוס ר"ד

ןיעידומה תשרומל זכרמה ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה   
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 תדוקנ תוארל ןתינ הז קוח תחת– )Freedom of Information Act( עדימה שפוחל קוחב •

 עדימ תריסמ יאל קוחה תחת גירח עבקנ וא רוטפ ןתינ רשאכ ,םימוחתה ינש ןיב קשממ

 הנכס לשב םירמוח לש שדחמ גוויס םיעצבמ רשאכ וא ,ימואלה ןוחטיבל ןוכיס לשב םיוסמ

  .ימואלה ןוחטיבל

 תוארל ןתינ ימואל ןוחטיב ןיבל עדימ תוינידמ ןיב תפסונ תובלטצה – עדימ תחטבא יללכב •

 םיקוח ןווגמבו תויתלהנמ תודוקפב םינגועמש ,עדימ תחטבאו גוויסל םיעגונה םיללכב

  .םייחרזא

 םהב תומוקמב יוטיב ידיל אב םיינשה ןיב קשממה – ןיעידומה לש תיעוצקמה הקיטקרפב •

 תוטלחה טרפב ,תוטלחה לבקל תוינידמה יעבוקל עייסיש ןפואב דוביעו חותינ רבוע עדימה

 .ימואלה ןוחטיבל םימויאל תועגונה

 ,עדימ ירגאמ ,םימתירוגלא ללוכ הז םוחתב רוביחה - תויצקילפאבו םייגולונכט םיחותיפב •

 ינפמ תויטירק תויתשת לע הנגהו יוהיז ןיב חווטב םיענ םיחותיפה .דועו הנפצה תוכרעמ

  .םיבחר םירוביצ וא תוצובק ,םידיחי  רחא בקעמו ,עדימ תיירכ ,רבייס תפקתמ

 ?ימואל ןוחטיב אשונב עדימ תוינידמ רצוי ימ

 רכינ ןפואב היולת ,רפסה יבתוכ התוא םירידגמש יפכ ,"תילבולגה תימואלה ןוחטיבה תכרעמ"

 םיפוג תללוכ וז ןוחטיב תכרעמ .ימואל ןוחטיב יאשונב עדימ תוינידמ תרציימ ךכיפלו ,עדיו עדימב

 תריציבו ילבולג עדימ ףותישב םיברועמה קוח תפיכא תויושרו ןיעידומ תויונכוס ,םייתלשממ

 תרציימש תכרעמב ףסונ ביכרמ םיווהמ ,RAND ןוכמ תמגוד ,הבישח יתווצ םג ,ןכ ומכ .וז תוינידמ

  .ימואל ןוחטיב יאשונב עדימה תוינידמ תא

 תוינידמ רצויש לגעמה תא םיביכרמה םיפוגה ןהב תויטרואית םיכרד שולש םיגיצמ רמאמה יבתוכ

 :םיעיפשמ ימואל ןוחטיב אשונב עדימ

 תנוכמל הנשמה תדעו ידי לע התגהנש הרופאטמ וניה הז יוניכ – "ימואלה ןוחטיבה תנוכמ" .1

 תרגסמב .התוא ליבוהש רוטנסה םש לע ןוסק'ג תדעו הנוכמה ,1960-ב תימואלה תוינידמה

 ןיבל םינפ תוינידמ ןיב תונחבהה לוטיבל האיבה הרקה המחלמה יכ ןוסק'ג ןעט וז הדעו

 הניחבמ וז הרימא .ימואלה ןוחטיבל םישרדנה םיבאשמה תלפכהל ךכ ךותבו ץוח תוינידמ

 םושיי לע "הזוזת"ה התוא תועפשהבו הלשממה תא םיביכרמה םיקלחה "תזוזת"ב

 לש ןוידב "ימואלה ןוחטיבה תנוכמ" חנומל תוסחייתה הינטירבב םג תוארל ןתינ .תוינידמ

 לשממה לש םיטנמלאה תא ראתל תנמ לע הז יוטיבב ושמתשה םיטירבה .2010-ב טניבקה

 לע תונבות תגצהו ןיעידומ תדובע עוציב ,ימואלה ןוחטיבה לע הנגהה לע םיארחאה יטירבה

 סקמ לש ןויערה לש אצוי לעופכ וללה תוסחייתהה יתש תא דגאל ןתינ .ןיעידומה תולועפ

 .תינכט תונוילעב דקוממה יכרריה ינבמ ןוגראכ - "הנוכמ"כ ראית התוא ,היטרקוריבל רבו

 הצעומהמ תבכרומה ,ןיעידומה לש היטרקוריבה התנבנ רבו לש הירואיתה סיסב לע

 .יטרפה רוטקסהו םידיגאת ,קוחה תפיכא תויושר ,ןיעידומה תויונכוס ,ימואל ןיעידומל

 תיינבה ,חותינ ,השיכרב םג אלא עדיו עדימ רוצייב קר אל עירכמ דיקפת שי ולא םיפוגל

 .יתרבח ןוה לש תונוש תורוצ לע הטילשו ןוסחא ,תויופידע רדס

 עדימ לש תורוצל ןיעידומ םירבחמ רשאכ )1950( טנק ןמרש יפל – "תימטסיפא הליהק" .2

 עדימ םיססובמה םיחמומ ,רמולכ ,"תימטסיפא הליהק" םיססבמ תינוגרא הרוצל וא עדיו
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 יסחי חותינב בושח דיקפת תקחשמ תימטסיפא הליהק ,ותנעטל .הליהקכ דחי םילעופה

 רוגסמב ,םהלש םיסרטניאה יוהיזב תונידמל הרזעב ,תובכרומ תויעב לש האצותו הביס

 .ןתמו אשמל תודוקנ יוהיזבו תיפיצפס תוינידמ תעצהב ,יביטקלוק ןוידל םיאשונה

 םישנאמ תבכרומ ,תנווגמ התויהל םיעגונ תימטסיפאה הליהקה לש םיפסונ םינייפאמ

 .תופתושמ תותימא וא תפתושמ הנומא ךרד הזל הז םירושק רשא םימוחתו םיעקר ןווגממ

 תוקיטקרפ לש ןחותינמ תורזגנה תויתביס תונומא תקלוח תימטסיפא הליהק ,ןכ ומכ

 וניה תימטסיפא הליהק לש רתויב ןחבומה ןייפאמה יכ םיעיצמ רפסה יבתוכ .תוליבומ

 ןפואב םירדגומה ,םיפתושמ םייביטקייבוס םינוירטירק תעיבק לע המש איה ותוא שגדה

 תימטסיפא הליהקש ןוויכ .הליהקה תויחמומ םוחתב עדיה תומיאו לולקשל ,יתליהק םינפ

 תואצות בצעלו תויעב רותפל ,תואדוו-יא םע דדומתהל ידכ ,עדימו עדי סיסב לע תענומ

 םיכמסמב תוארל ןתינ ,ךכ .תימטסיפא הליהקכ ןיעידומה תליהק תא ןוחבל ןתינ ,תוינידמו

 םיכמסמבו )NSS( תימואלה ןוחטיבה תיגטרטסא ,)NIE( תימואלה ןיעידומה תכרעה לש

 לע תובכרומ תויעב םע תודדומתמ תוימטסיפא תוליהק ןהב תומוקמל תואמגוד םיפסונ

   .תינוחטיב הביטקפסרפמ םינוכיס ךירעהלו םיעוריא תוזחל תנמ

 תוכרעמ"כ תיטילופ-הרפ תכרעמ רידגה )1965( ןוטסיא דיוויד– "תיטילופ-הרפ תכרעמ" .3

 ןהירבחש תוכרעמ תת ןה הלא תוכרעמ ."םינוגראו תוצובק לש תוימינפה תויטילופה

 תורצונה תויתועמשמ תויעב םע תודדומתהל תוירחאה תא לבקל םייופצ וא םילבקמ

  .םילדבה תלעב הרבחכ םיפתושמה םייחהמ

 ןוחטיבל עדימה תוינידמ תריציב םיפוגה לש תוברועמה תא סופתל םירחוב ךרד וזיאב הנשמ אל

 אלל תינרדומה הרבחב הגשהל םינתינ יתלב ויהי םייטרקומד םידעי יכ ןייצל בושח ,ימואל

 .םתוא םשייתש תינוגרא היטרקוריב

 "תוילאנויצר"ו "דודיק" – ימואל ןוחטיב אשונב עדימ תוינידמ לש חישהו הפשה

 ,תמיוסמ הצובק לש רצ ןוגר'זמ קלחכ םיגיותמ תויהל םילולע הז רפסב םיגצומה תונויערהו םילימה

 לש חישהו הפשה יכ םימיכסמ רפסה יבתוכ .דבלב ינכט ןפואב םיגשומה תרדגה תא גיצמש ןפואב

 ךא ,םיחמומ לש תנחבומ םלוע תייאר תגציימו תדחוימ איה ימואל ןוחטיב אשונב עדימ תוינידמ

 םינקתבו תימשר הנירטקודב ,סוטטסב ,קוחב :תורוקמ לש בחר ןווגמב םידדוקמ םה תאז םע

 חישהו הפשהש ןוויכמ ,רצ ןוגר'זמ רתוי והז ,רמולכ .תשבוגמ תידסומ הלועפל סיסב םיווהמה

 .ימיטיגל עדיו רשי לכש והמ םירידגמו םיסחי תוכרעמו תויועמשמ תיינבל םילעופ םידדוקמה

 הצעומה לש ןיעידומה תביטקרידב ,תויתלהנמ תודוקפב םה וללה םיגשומה בור לש םישרושה

 ,ןיוצי .תוקלחמו םינוגרא לש םינפ תוינידמבו ,םיקוחב ,תיתואישנה הביטקרידב ,ימואל ןוחטיבל

 םינוש םינוגראבו תויונכוסבו םינוש תורוקמב תויועמשמ רפסמ שי חנומ ותואל תובר םימעפ יכ

  .תודיחא רסוחו םירעפ םיתיעל רציימש ןפואב

 לש האצות םהש ךכב םתוהמב "םיילאנויצר" םניה הז רפסב תונויערהו םיגשומה ,ןכ ומכ

 ןוחטיב אשונב עדימה תוינידמ לש תילאנויצרה הפשה .ליעל רבסוהש יפכ ,)דודיק( היצקיפידוק

 ,םיכרעו תורטמ לש תושגנתהב תוכורכ ןכא הרבחה לש רתויב תופוחדה תויעבה יכ העיצמ ימואל

 תוארל ןתינ וז תושגנתהל אמגוד .ילאנויצר-יביטקייבוא ןפואב ןתוא רותפל ןתינ אל ,רבו יפל ,ןכלו

 תויהל םייושעש םישנא גלטקלו ,רורט יעוריאל יוכיסה תא תוזחל ,רורט והמ רידגהל ישוקב

 ,קוחה ןוטלשל םייתועמשמ םיילארומו םייתא םירגתא םיגיצמ ולא לכ – רורט תולועפל םייארחא
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 ןיב רשקהמ םלעתהל ןתינ אל ,ךכיפל .תוינידמ תוטלחהב הרשוילו םדא תויוכזל ,חרזא תויוכזל

  .ועיפוה םהב םיטסקטלו םסוסיבל ואיבהש םיעוריאה ןיבל רפסב םיגצומה חישהו הפשה

 רפסה ןוגראו תורוקמ

 עדימ תוינידמ אשונב םתובישח לשב ורחבנ רפסב םיגצומה םיגשומהו םילימה ,רפסה יבתוכ תנעטל

 עדימ תומרופטלפב םהב ןיחבהל ןתינו םיגווסמ םניא םיגשומה ללכ רשאכ ,ימואל ןוחטיב אשונב

 ,הינטירבו ב"הרא תולשממ לש םיגווסמ אל םימוסרפ :םניה ססבתמ רפסה םהילע תורוקמה .תונוש

 ,םירפס ,םיימדקא םירמאמ ,)NGO( םייתלשממ אל םינוגרא לשו ל"ניב םינוגרא לש םימוסרפ

 שפוחל קוחה קינעמש תויוכזהמ קלחכ וקפוסש םיכמסמו םייטפשמ םיריצקת ,סרגנוקב םיעומיש

 גיצהל תנמ לע תאז ,תומיוסמ םילימל תורדגהו תויועמשמ רפסמ גיצמ רפסה ,ףסונב .עדימה

 ןפואב רדוסמ רפסה ,ןולימל המודב .גשומל תונושה תוסחייתהה לש רשפאה לככ בחר םורטקפס

 .יתיבפלא

 :רפסב םיגצומה םיברה תורדגההו םיגשומה ךותמ תואמגוד רפסמ ןלהל

• Political Intelligence – 1. ריבס ןפואב" רשפאל ידכ תויומס תולועפ עוציבו םואית ,ןוגרא" 

 ךפה הז טפסנוק ,רחואמ רתוי .הכימתב וא תוסח ןתמב ,תוברועמב ב"הרא לש תימשר השחכה

 הפשב שמתשהל ילבמ םהיניב רשקתל תנמ לע םהידוקפו םיריכב םימרוג לש םשומישב תויהל

 הניחבמ תובאוכו תוכיבמ ויהיש תומיוסמ תויוליעפב תוברועמ וא/ו רושיא הלגתש תקיודמ

 לש ןתוליעפלו תולשממ לש ץוחו םינפ תוינידמל עגונה גשומ .2 .יבמופב ולגתי םא תיטילופ

  .תומייאמ תולועפב קסוע ןיעידומה רשאכ ,תויטילופ תועונת

• Psychological Operations Program – םידעיב תוינידמב תכמותה היגולוכיספ יעצבמ תינכת 

 תינכתה .ינוגרא םינפ יכילהת תועצמאב הנגהה ריכזמ ידי לע הרשואשו ב"הרא לש םיימואלה

 ידי לע )PSYOP )Psychological Operations העדות יעצבמ עוציבל תרגסמ תקפסמ הרשואש

 םיאשונ ,PSYOP ידעי תוללוכ היגולוכיספ יעצבמ תוינכת .יאבצ יעצבמה םוחתב הכימת ןתמ

 ,הצפה יעצמא ,סוחיי יבצמ ,םיילאיצנטופ דעי ילהק , ענמיהל שי םהמ םיאשונ ,ץחל תלעפהל

 .PSYOP תינכת הנוכמ רוציקב וז תינכת .ןומימ יעצמאו הלועפל טפסנוק

• Intellipedia – 'הידפולקיצנאל תינקירמאה ןיעידומה תליהק לש הסרגה הניה 'הידפילטניא. 

 הדובע תוצובק ,םיטסילנא םניה ןיעידומה תליהק יבחרב המרופטלפב םישמתשמש םימרוגה

 1.5-מ רתוי םע – ילאיצננופסקא ןפואב הלדג הידפילטניאה ,2006-ב התפישח זאמ .םיסדנהמו

 וז תינכפהמ השיג םושייל זרזה .דבלב רתויב תידוסה גוויסה תמרב תשרב םיכרוע ןוילימ

 לע בתכנש 2004-מ םיסרפה רוטע רמאמה היה תינקירמאה ןיעידומה תליהקב הלועפ יפותישל

 ןיעידומ תליהק רבעל :גולבהו יקיווה" התייה רמאמה תרתוכ .סורדנא ןיוולק CIA-ה דבוע ידי

 לגתסהל ןיעידומה תליהק לש ךרוצה תא רמאמה  טריפ וכותב רשאכ ,"תיביטפדאו תבכרומ

  .םלועה לש ריהמה בצקל

• ssessment (THIRA)Aisk Rdentification and Iazard HThreat and  – תכרעה ךילהת 

 םינוגרא ,םיקסע ,םידיחי ללוכ - "הליהקה ללכ"ל עייסמש םיבלש 4-מ בכרומה ץופנ םינוכיס

 תא ןיבהל - לשממב תוגרדה לכו הימדקאו רפס יתב ,חוור תורטמ אלל תוצובק ,הנומא יססובמ

 תא תופמל תוליהקל רזוע ךילהתה .םהלש תולוכיה תשירד תא ךירעהלו םהלש םינוכיסה

 :הלוכ הליהקה לע אבה עדימה תא עובקל ןהל רשפאמו הליהקה לש הבילה תולוכי לע םינוכיסה
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 לש תוקופתה .תלוכיה ידעי תא גישהל ידכ םישרדנה םיבאשמהו תלוכי ידעי ,תויוצר תואצות

 תולועפ ןונכת :ללוכ ,םוריח לוהינ יצמאמ לש ןווגמל תועדומל ןוגראה תא תואיבמ הז ךילהת

 תוליהקל רזוע ךילהתה ,ףוסבל .םינוכיס תכרעה ןונכתו םיידדה הרזע ימכסה ,ןונכת ,םוריח

 םיפתושמה םיבאשמה םהמ ?ןנוכתהל םיכירצ ונחנא המ תארקל :תואבה תולאשה לע תונעל

 לטבל וא תיחפהל ,טיסהל ,ענמיהל ידכב טוקנל ןתינ תולועפ וליא ?םינכומ תויהל ידכ םישרדנה

 ?הנכס וא םויא

• Yes/No Warning – לע ןיעידומה יתוריש רובע הרורבו האלמ הנבה קפסתש תירואית תכרעמ 

 וא תומיאתמ דגנ תולועפב טוקנל רשפאיש ןפואב ,תאז .אל וא הפקתמ שחרתת םאה הלאשה

 תלבק ךילהתמ תואדווה יא לכ תא הריסמש הערתה תכרעמ ,תאז םע דחי .ןהב טוקנל אל

 ,ףקותל ביואה לש ותנווכ לע תויצקידניא ויהי חרכהבש ןמזב .תיטסילאיר הנניא תוטלחהה

 תועתפה ,בורל .תולפרועמ וא תודגונמ תויצקידניא לש שערב ודבאי הלא תויצקידניא יכ ןכתיי

 הערתהה לדומב בטיה בלתשה אלש רוכע רופא ךותמ אלא ,םוקמ םושמ אל" תושחרתמ עתפ

 ."אל/ןכה לש

• CNN Effect – תועדומב אצמנ רשא הזככ ספתנה רבשמ וא ישממ רבשמ לע יתרושקת רוקיס 

 ףוריצ תא גציימ CNN תוביתה ישאר .הלועפב טוקנל תוינידמה יעבוק לע ץחל ליעפמו רוביצה

 העיצמה תונושארה םילבכה תושדח תותשרמ תחא ירק ,Cable News Network םילימה

 תרושקת לש תורוצה לכל תעכ סחייתמ "CNN Effect" חנומה .הממיב תועש 24 יתושדח יוסיכ

 .םלועה יבחרב המוסרפ ידי לע הטלחה וא עוריא ,הלועפ לש המצעהב תודקמתמש םינומה

 תוינידמה יעבוקמ רתויב תובושחה תושירדה תחא תויהל היושע CNN-ה טקפאל תודגנתה

 תא תובורק םיתיעל תודדועמ תרושקתה יעצמאב לבס לש תונומת .הבורקה הפוקתב ב"הראב

 תא אטבל ילבמ תאז ךא ,תוירטינמוה תויעב םע תודדומתהל הלועפ תטיקנ שורדל רוביצה

  .הלא תונומת סיסבב תאצמנה תובכרומה

• Intelligence Civil Foreign – םייטילופה ,םייתרבחה םיטביהל םיעגונה תורוקמה לכמ רזגנ 

 ,םינוגרא ,תולוכי ,םינבמ ,ןהלש היפרגומדה ,תויחרזא תויסולכואו תולשממ לש םיילכלכהו

  .םיעוריאו םישנא

• Know-To-Need – 1. תייחנה Know-To-deNe עדימה תא ולבקי תוחוקלהש קר אל תשרוד 

 ןפואב םשייל תנמ לע .םתמישמ תא עצבל ידכ םהל שורדה עדימה לכ תא אלא ,םיכירצ םהש

 ידכב םהיתוחוקל םע הלועפ ףותישב דובעל ןיעידומה תליהק ינוגרא לע ,וז היחנה תא ליעי

 ןוכיסה םוצמצ ךות יטנוולרה יניעידומה עדימה לכ תא ולבקיש חיטבהלו םהיתושירד תא ןיבהל

-Needה תייחנה םושיי תא חיטבהל םיארחא ויהי םרותב תוחוקלה .תישרומ יתלב הפישחל

To-Know החיתפב תשקבמה תונכוסל יחרכהו יטנוולר שקובמ עדימ .2 .םהינוגרא ךותב, 

  .הריקח םויסב וא ךשמהב

• Data Aggregation- 1. םינותנהש ךכ ,םינוש תורוקממ םינותנ בולישו ףוסיא לש ךילהת 

 םידדובה םינותנה לש םיטנמלאהמ רתוי שיגר שדח עדימ .2 .שדח עדימ םיפשוח םיבלושמה

 ףסוא .3 .עדימה לולכמל השיג תנתינ אל םינותנה בוליש לע יארחאה םדאלש ךכ ,םמצע

 לולכמל םורגל םילולעה םיגווסמ םניאש םינותנ לש םיטנמלאו תוילאודיבידניא עדימ תוכרעמ

  .ביריה רובע ליעי שומישב תויהל ךופהל וא גווסמ תויהל עדימה
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• ased intelligenceB-anagementMisk R – ןוכיסה בושיח התרטמש יניעידומ חותינל השיג 

 תקפסאל יעצמא ;םויאה רוקמ ידי לע םיעצובמש םימייאמ םישעמל וא םויאה רוקמל סחוימה

 עונמל ודעונש דגנ יעצמאו תועיגפל עגונב דחוימב ,תוינידמ תעיבקו ןונכתל יגטרטסא ןיעידומ

 ,םויא רוקמ דגנ תולועפב הכימתל יעצבמ וא יטקט ןיעידומ קפסל יעצמא ;םיילילפ םישעמ

 תדידמל םיאתמ םינותנ סיסב םייק םא יתומכ תויהל לוכי ;תמיוסמ היצלודומ וא תלוכי

 גוריד קפסל ןיידעו יביטקייבוסו ינתוכיא תויהל לוכי ;ןוכיסה בושיחלו העפשההו תוריבסה

 תולועפלו יגטרטסא ןונכתב תורחא תוטלחה תלבקלו םיבאשמ תאצקהל ןוכיס לש ידמל ןימא

  .םייטקט םיבצמב

• Threat Score – םימויא דוקינ תנכות איה תקולחמב רתויב היונשה הפושחה היגולונכטה ילוא 

 )תויתרטשמה( תונושארה תוקלחמה תחא איה )Fresno :רוקמב( ונסרפ .Beware םשב

 תובותכה תא ץירמ Beware ,תוחישל םינענ םיניצקה רשאכ .הנכותה תא הנחבש ב"הראב

 םינימזה םינותנ ןווגמ לומ לא םתא קרוסו םיחרזא לש תומש ריזחמ שופיחה .יטמוטוא ןפואב

 ,קורי :תבותכ וא םדא לכ רובע םינוש םיעבצ יפל תוגרודמה םויא תומר רוציל תנמ לע רוביצל

 רצוי ידי לע ירחסמ דוסל בשחנ םויאה ינויצ תא תבשחמ Beware הב ךרדה .םודא וא בוהצ

 ומכ תונוש תולועפ עוציבל ןתינ לקשמ המכ רורב אלש ךכ ,)Intrado :רוקמב( ודרטניא הנכותה

 חוד תקפסמו תויעב תנמסמ הנכותה ,תאז םע דחי .Facebook-ב תמייאמ הבוגת וא עשפ ,לווע

  .שמתשמל

• SynthesisWarning  – תועדו תודבוע לע ססבתמה תעדה לע לבקתמ םויא לדומ תיינב 

 לדומ לע ססובמה הרהזאל עגונב תעד לוקיש לש חותיפו )תויניעידומ תויצקידניא( תויפיצפס

 הלגתמש לככ ןדועמ םויאה לדומב הרהזאל עגונב תעד לוקיש וב יביטקודניא ךילהת .2 .הז

  .הלוע תורחתמ תויורשפא לש ןפקות רשאכ וא שדח ןיעידומ

• Type Deception-A – יטנוולר אל עדימב הרטמה תפקה ידי לע תומימעה תרבגהל יתילכת דעי, 

 לש ןוחטיבה רסוח תא רמשל איה הלועפה תרטמ .תואדוו רסוח לע ססובמה לובלב תריצי ירק

 תא הנוכנ שחינ הליחתבש בירי לומ לא דחוימבו ,ולומ דמועה לש תויתמאה תונווכב ביריה

 ריבס אוהש יוגש עדימ לע תוססובמה ,הרטמה תפקהל וחתופש תופולח רפסמ ןנשי .תונווכה

  .העטומה עדימה יוסיכל םיבאשמ איצוהל ביריל םורגל ידכב קיפסמ יתועמשמו

 לש םירשקהלו תורוקמל ךירדמ הווהמ הז רפס םיגשומו תורדגה לש ץבקמ ותויהל רבעמ ,םוכיסל

 .ימואל ןוחטיב אשונב עדימ תוינידמ לש האצות ןהש ,תוידסומ תולועפ םיעינמש תונויערהו םילימה

 תוינידמ בוציעב חישהו הפשה דיקפת לש תוימנידהו תויזכרמה תא םיגדמ הז ךירדמ ,לכל לעמ

 ,םירבד תושוע קר אל םילימ" ,)1990( לקרסאל זוקא'ג-ןיי'ג הנייצש יפכ ,ימואל ןוחטיבל תעגונש
  ."םירבדה ןה אלא


