
 

 

 

 הינטירב - הנורוקה רבשמ לצב תמצמוצמ תוכרעיהו המידקמ הכרעהה

 ,םינש רפסמ ינפל רבכ םלועה יבחרב תויניעידומ תוליהק ידי לע הלעוה תימלוע הפגמל ןוכיסה

 תונידמה לעופב יכ הארנ ,המידקמה ןיעידומה תכרעה תורמל .הפגמה תוצרפתה ברע רבוג ןפואבו

 םג ,אשונב חישה ברימ דקמתמ הב ,ב"הרא דבלמ .רבשמה םע תודדומתהל םאתהב וכרענ אל

 :המוד המגמ תיארנ הינטירבב

 רפסמ הינטירבב םיימשר םימרוג ידי לע הלעוה תימלוע הפיגמל ןוכיסהש יפ לע ףא ,הינטירבב

 ביבס יתועמשמ יניעידומ ףוסיא וא יתטיש ןונכת עצוב אל יכ הארנ לעופב ,ןורחאה רושעב םימעפ

 לש תימואלה ןוחטיבה תייגטרטסא תרגסמב .תיטירבה ןיעידומה תליהק ברקב תואירב ירבשמ

 ,)National Security Strategy and Strategic Defense and Security Review( הינטירב

 ,רמולכ ,)Tier 1( 1 המרב ימואל ןוחטיב ןוכיסכ הגווס תימואלניב הפיגמ ,2015-ב המסרפתהש

 המישרב ללכנ הז ןוכיס .תובורקה םינשה 5-ב תושחרתהל ההובג תוריבסבו הובג ןוכיסב םויאכ

 םג 1.עבט יעגפמו םיל רבעמ תונידמב תוביצי רסוח ,ל"ניב םייאבצ םיכוסכס ,רבייס ,רורט םע דחיב

 םושייב ךומתל דעונש ךמסמ הניהש ,2018 תנשל הינטירב לש ימואלה ןוחטיבה תולוכי תריקסב

 2.הינטירבב הפיגמ לש תוצרפתהל יוכיסה רבוג יכ ןיוצמ ,תימואלה ןוחטיבה תייגטרטסא

 םוריח תעשל ימואלה םינוכיסה םשרמ תא יטירבה טניבקה םסרפ 2017-ב ,הלא םיכמסמ דצל

 םינוכיסה ורקסנ ותרגסמב רשא ,)National Risk Register of Civil Emergencies( תיחרזא

 םינשב הינטירבב יתועמשמ שובישל םורגל לאיצנטופ םהל שיש תיחרזאה תוניסחל םייזכרמה

 תוריבס תמייק יכ איה הכרעהה רשאכ ,תופיגמו תולחמל עגונ םייזכרמה םינוכיסה דחא .תובורקה

 ,םשרמה יפל .בורקה ןמזה חווטב תרחא תימוהיז הלחמ וא תעפש תפגמ לש העפוהל ההובג

 הווחת הינטירב תייסולכואמ 50% דע :ןה הפיגמ תוטשפתה לש הרקמב תויופצה תוכלשהה

 ;הדובעהמ תורדעיה לש תוהובג תומרו םיגורה ףלא 750-ל ףלא 20 ןיבל ליבוהל לולעש המ ,םינימסת

 3.השק תילכלכ העיגפו ;תואירבבו ךוניחב דחוימב ,םייחרכה םיתורישב העיגפ

 תויתועמשמ תולועפ תטיקנו תוכרעיה תיטירבה ןיעידומה תליהק ברקב התארנ אל ,תוכרעהה ףרח

 יתערתה עדימ וריבעה הינטירב לש ןיעידומה תויונכוסש ךכל תודע םוש ןיא ,ךכ ךותב .אשונב

-ה ישארלש יפ לע ףא ,ףסונב .הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב תונומטה תונכסה רבדב הינטירב תלשממל

MI5, הו ,הינטירב לש םינפ ןוחטיבל ןיעידומה תוריש-MI6, הדעווב בשומ שי ,ץוחה ןיעידומ תוריש 

 הזיא רורב אל ,COBRA תדעווכ העודיה ,הנורוקה ףיגנב לופיטל תעגונה הינטירב תלשממ לש
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 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה



 ינוגראמ דחא לכל עגונב רתוי ינטרפ ןפואב .הלשממה תוינידמ תעיבק תרגסמב םיאלממ םה דיקפת

 4.הינטירבב ןיעידומה

 תרושקתה הטמ( GCHQ ןיעידומה ןוגרא תחת אצמנש )NCSC( רבייס תחטבאל ימואלה זכרמה

 ןיעידומ תונכוס ידי לע הכ דע הדיחיה תירוביצה תוברעתהה תא עציב ,2016-ב םקוהו )יתלשממה

 הפוקתב תועצובמ רבייס תופקתמ ןווגמ יכ תימשר הרהזא איצוה זכרמה .הנורוקה אשונב תיטירב

 ירקמב תקסועה תידועיי הקלחמ םיקה GCHQ-ה יכ תודע ןיא םנמוא .םוריחה בצמ לוצינ ךות וז

 רבייס תולועפ רחא בקעמבו הינטירבב רוביצה רחא בקעמב ליעפ היה ןוגראה ךא ,םייאופר םוריח

 5.תוינעגופ
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