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 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה לע

 ,2016 תנשב םקוה ןיעידומה תשרומל זכרמב ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה

 לארשיב ןיעידומה תליהק יכרוצל היגולודותמו הלועפ תוסיפת חותיפב קסוע אוהו

 .םלועבו

 הניב רבחלו תילארשיה ןיעידומה תליהקב היגולודותמה לע חישל בחרמ תווהל דעונ ןוכמה

 .יקסעה רזגמבו הימדקאב ,תורחא ןיעידומ תוליהקב :םלועב יטנוולר חיש ןיבל

 לעו ,לארשיב הליעפה ןיעידומה תליהק ישנא לש רישעה םנויסינ לע ססבתמ ןוכמה

 .םלועבו ץראב רקחמ ינוכמבו הימדקאב ןוחטיבהו ןיעידומה ימוחתב תבחרנה הביתכה

 ןיב בולישהשו ,תיניעידומה הקיטקרפב ךבדנ הניה היגולודותמהש איה ןוכמה תסיפת

 )םירנקיטקרפה( השעמה ישנא ידיב ,ןכל .םוחתב עדיה חותיפל ינויח הירואיתל השעמה

 יבגל עדיה חותיפ ךשמה תא ןיזמ המושיי רשא ,ןיעידומה תיירואית תא חתפל תלוכיה

 .תיניעידומה היישעה

 הכ דע ומסרופש תונויליגה תשולש :"השעמו הכלה ןיעידומ" תעה בתכ תא םסרפמ ןוכמה

 ןויליגהו ןיעידומו "הטאד גיב"בו הריהמ תונתשהב ןיעידומב ,ןיעידומב תויבולישב וקסע

 .ןיעידומו העדותב קוסעי בורקה

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

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

  .ןוחטיבהו ןיעידומה ימוחתב םיקסועה הימדקא ישנא וא

 ,תונוש תויגולודותמ תויגוס שיגנהלו ריאהל דעונ ,"םיל רבעמ טבמ" ,ןוכמה לש ףסונ רצות

 .םלועב ןיעידומ יאשונב תימדקאה הביתכה לע ססבתהב

 םייגולודותמ םינוכדע רידת ןפואב םילעומ הבש ,םירבח 400-כ לש תיתשר הליהק ןוכמל

 .הליהקה ירבח ידי-לע ןהו ןוכמה ירבח ידי-לע ןה

 םיסרוק םע םישגפמ ,הליעפה ןיעידומה תליהק תבוטל תואנדסו ןויע ימי ךרוע ןוכמה

 ל"וחב םיליבקמ םינוכמ םע חיש םייקמ ןוכמה ,ףסונב .הימדקאה םע הלועפ יפותישו

 .ןיעידומה לש היגולודותמה אשונב םיידועי םיסנכ םייקמו

 רזענ ןוכמה .ן"מאב רקחמ ט"חר רבעשל ,רסורפוק יסוי )'לימ( ל"את דמוע ןוכמה שארב

 .דועו הימדקא ישנא ,ןיעידומה תליהקב רבעשל םיריכב הבו תצעיימ הדעווב
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 ריצקת

 – יגטרטסאה ןיעידומה לש םייגולודותמהו םייגולוטנואה ,םייגולומטסיפאה תודוסיה תא חתנמ הז רמאמ

 ןיעידומה לש תיזכרמ הקופת .דחי םג הריציו יוליג םה וידיקפתש ,דחאכ תונמאו עדמ וב תוארל ץילממו

 הרוריבלו התנבהל ןהב שומישו ,)הריצי( תיגטרטסאה הביבסה חותינל תויתסיפת תורגסמ ןוניכ איה יגטרטסאה

 תאצות"ל םג ךא ;תועפות לש תיטסילוה הנבה תורשפאמש "םייפקשמ"ל תולושמ ולא תורגסמ .)יוליג(

 עיבצהל רקיעבו – יטרקנוק רשקהב תוידוחיי תועפות ריבסהלו תוהזל תרשפאמש ,"םייפקשמה ךרד תולכתסהה

 .ןתווהתה תליחתב תויגטרטסא תוינפת לע

 תגצהבו ,תויתסיפתה תורגסמב שומישב ןומטש לאיצנטופה תשחמהב תאטבתמ רמאמה לש תיזכרמה המורתה

 השעמה םלועמ תויטרקנוק תואמגוד יתש תגצה ךות – יגטרטסאה ןיעידומה לש היפוסוליפה ןיבל ןהיניב הקיזה

 ןיב הקיזה ,רתוי הבחר העפות לע העבצהב תאטבתמ תפסונ המורת .לארשיב היגטרטסאהו ןיעידומה לש

 תוסיפתהמו םזיטמגרפהמ תולואשה תוסיפתב שומיש תועצמאב – יניעידומה רקחמה ןיבל היפוסוליפ

 .תיניעידומה היגולודותמל תורושקה תויטרקנוק תויגוס חותינ ךרוצל ,ןייטשנגטיו לש תורחואמה

 אלש הארנ – לארשיב תוחפל ,תאז םע .תירקחמהו תיניעידומה הירואיתל סחיב הרישע תורפס םלועב תמייק

 ןתינו ,הז רעפ לע רשגל הסנמ רמאמה .יגטרטסאה ןיעידומב ןוידל קיפסמ ינכדעו רישע יפוסוליפ סיסב רצונ

 תובר םינש לש ןויסינ סיסב לע ראשה-ןיב בתכנ אוה .יגטרטסאה ןיעידומה אשונב תורפס תריקסכ םג וב רזעיהל

 ידי-לע העצובש רקחמ תדובע סיסב לע םג ומכ ,היגטרטסאל ןיעידומה ןיב היצקארטניאבו יגטרטסאה רקחמב

 .יגטרטסאה ןיעידומב הקסעשו ל"הצ ךותב רבחמה
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 רמאמה תביתכל עקרהו ,אובמ
 

 conceptual( תויתסיפתה תורגסמה ,ולש תיזכרמ הקופתבו – יגטרטסאה ןיעידומב דקמתמ הז רמאמ

frameworks(. היגטרטסאו ןיעידומ ישנאל ,תויתסיפתה תורגסמב הנומטה תלעותה תא שיחמהל הסנמ רמאמה 

 יתש ןיב תוקיז רמאמה גיצמ ךכ ךרוצל .ןהלש םייפוסוליפה תודוסיה חותינ סיסב-לע ראשה ןיב – דחאכ

 Wittgenstein(5( ןייטשנגטיו לש תרחואמה היפוסוליפהו ,4)Pragmatism( םזיטמגרפה – 3תויפוסוליפ תוירואית

 תוארהל ידכ ןהב שמתשמ אוה ,ףסונב .תויתסיפתה תורגסמה לש םייטקרפהו םייטרואיתה תודוסיה ןיבל –

  .יוליגל םילכה תריציב םגו ,תואיצמה רוריבו יוליגב םג קסועש ,דחאכ תונמאו עדמ אוה 6יגטרטסאה רקחמהש

 לש תובר םינש רחאל – סחייתהל ךרוצה ,הבר הדימב ,התייה רמאמה תביתכל תיזכרמה היצביטומה

 )'לימב( ל"את לש הביתכל – ןגראמ יטרואית סיסב םג רצייל ןויסינ ךות ,יגטרטסאה ןיעידומה םוחתב הקיטקרפ

 תבלשמשו ,לארשיב תיניעידומה היישעה לע רתויב רישעה ינכדעה עדיה סיסב תא הארנכ הווהמש ,ןורב יתיא

 באש ונממש – לארשי-ןב קחצי 'פורפ )'לימב( ףולאה לש ויבתכל ;7השעמה ייחמ ןויסינל םייטרואית תודוסי ןיב

 'פורפ )סומידב( ףולאה לש ותביתכל ;8ןיעידומה לש היפוסוליפב ומצעב תובר קסעשו ,ויתונויערמ קלח ןורב

 ר"ד לש קתרמה ורפסל ;9ילארשיה ןיעידומה לש יטרואיתה סיסבה תא רצי הבר הדימבש ,ל"ז יבכרה טפשוהי

 ךא ,"יתכלממה ןיעידומ"בו םירופיכה םוי תמחלמב יניעידומה ןולשיכב לוכיבכ דקמתמ םנמאש – 10רינל יבצ

 ןיעידומה תייגוסב תינרג סומע ר"ד לש םיידוחייה תונויערלו ;ןיעידומ לע הבחר הירואיתב קסוע לעופב

 םינשב יגטרטסאה ןיעידומה אשונב ורבחמ לש ישיא הדימל עסמל יוטיב םג הווהמ רמאמה .11יתכרעמה

 תרשפאמה ,12יגטרטסאה ןיעידומה אשונב )תמצמוצמ( תורפס תריקסכ םג וב רזעיהל ןתינ ,ךכיפל .תונורחאה

 .םיארוקה לש ןיינעה ימוחתל םאתהב הקמעה

 
 :ואר ןמצע תוסיפתה יתש ןיב הקיזה לש ןיינעמ חותינל 3

Goodman, Russell B. (1998). Wittgenstein and Pragmatism. Parallax. 4 (4). pp. 91-105. 
 .גנילסר :ביבא לת .םזיטמגרפ .)2010( םאיליוו ,סמיי'ג :לע רקיעב ססבתא הז רמאמב 4
 .סנגאמ תאצוה :םילשורי .תויפוסוליפ תוריקח .)ט"סשת( גיוודול ,ןייטשנגטיו :לע רקיעב ססבתא הז רמאמב 5
 גציימ ןושארה – םיהז אל םהש םגה ,"יגטרטסא ןיעידומ"ו "יגטרטסא רקחמ" םיגשומב ןיפוליחל שמתשא רמאמה ךרואל 6
 רמאמה ךרוצל ךא ,תמיוסמ הלבגמ ךכב שי .רתוי הבחר תולכתסה גציימ ינשה וליאו ,יניעידומה השעמה ךותמ תחא הנילפיצסיד
 .תחא הפיפכב םיגשומה ינשב ןודל ןתינש הארנ יחכונה
 .ןיעידומה תשרומל זכרמה :ןורשה תמר .םייונישו תורומת לש ןדיעב תואיצמה רוריב :יניעידומה רקחמה .)2015( יתיא ,ןורב 7
 .רואל האצוהה ,ןוחטיבה דרשמ :ביבא לת .ןיעידומה לש היפוסוליפה .)1999( קחצי ,לארשי-ןב 8
 .ןיעידומה תשרומל זכרמהו תוכרעמ תאצוה :ביבא לת .יתכלממ דסומכ ןיעידומה .)2015( טפשוהי ,יבכרה 9

 .דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא לת .רבשמב ןיעידומ – תיסיסבה העתפהה .)1983( יבצ ,רינל 10
 ס"היב תרגסמב היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תלבק םשל רוביח .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה ןויער תוחתפתה .)2006( סומע ,תינרג 11
 .ביבא לת תטיסרבינוא ,חורה יעדמל הטלוקפה ,הירוטסיהל
 חישה יופימ :2 רפסמ – קמוע רקחמ .)2018( לאירבג ,לארא :םג ואר ןיעידומה אשונב ימדקאה רקחמב תקסועה תורפס תריקסל 12
 .תיניעידומה היגולודותמה רקחל ןוכמה ,ןיעידומה תשרומל זכרמה :ןורשה תמר .ןיעידומ יאשונב ימדקאה

https://bit.ly/2TW5AV5. 
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 עדי חותיפב הפונת תרכינ הנורחאלו ,13יניעידומה רקחמה לש הירואיתב םירע םינויד םימייקתמ םלועב

 יניעידומה רקחמב םיקסועש םירקחמה בורש הארנ ,תאז םע .15רבייסהו )big data( 14קתעה ינותנ תויגוסב

 ואלו ,)16"ןיעידומ" גשומה תרדגהבו( השדח הירואית שוביגב םיישקה תא ריבסהל םיסנמ רתויב בחרה ןבומב

 םיביכרמ רקיעב םיחתנמ יגטרטסאה ןיעידומה לע הירואיתב םיקסועש םירקחמה םג .תאזכ רצייל אקווד

 אלו ,)העפשהב םג ךא הערתהב רקיעב( יגטרטסאה ןיעידומה לש תונולשיכה תאו םייכילהתו םיינוגרא

 .קיפסמ רישע וניא יטרואיתה יניעידומה ןוידהש הארנ ,לארשיבו .17םייפוסוליפה םיטביהב םידקמתמ

 םיטביה לע ,תילארשי הביטקפסרפמ ,תיטרואית תולכתסה תיווז תגצומ רמאמב – הז רעפ לע רשגל ידכ

 ,)העידיה תרות( 18היגולומטסיפאה ימוחתמ תונעט תועצמאב ,תאז .יגטרטסאה ןיעידומל םירושקה םייטקרפ

 ןיעידומל היפוסוליפה לש תויטנוולרה תא שיחמהל ףאוש רמאמה .היגולודותמהו )"שי"ה תרות( היגולוטנואה

 ,)Treverton( ןוטרברט לש ותשיגל המודב .טרפב יגטרטסאה ןיעידומל תיטסיטמגרפה היפוסוליפה לשו ,ללכב

 ןיב רשקה תא שיחמהל רמאמה הסנמ ,19ב"הראב )NIC( ימואל ןיעידומל הצעומה שארכ ראשה ןיב תרישש

 ותסיפת תא ,הז רשקהב ,ץמאמ אוהו ;21ןיעידומה ידומילו יניעידומה רקחמה ימוחתב 20הקיטקרפל הירואית

 רוכזל ונילע דימת...םייפוסוליפ םיכילהתל םיעגונה םיכוביס הב שי...ןיעידומב הירואיתהש הארנ" :יבכרה לש
 ללכב הירואיתהש הארנ ,לארשיב תוחפל .22"הירואיתה אלו רקיעה אוה השעמה הבש תוליעפב םיקסוע ונאש

 ךרוצה לע עיבצמ רמאמה ;םירנקיטקרפה ידי-לע תקפסמ )תורכיהלו( הרכהל תוכוז אל טרפב תיפוסוליפה וזו

  .וז השיג יונישב

 

 

 
 :הז אשונל שדקומש Intelligence and National Security תעה בתכ לש ידועיי ןויליג חתופה רמאמה תא ,המגודל ,ואר 13
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 םייגולומטסיפאהו םייגולוטנואה תודוסיה םהמ ?יגטרטסאה ןיעידומה והמ

 ?ולש
 

 האר – היינשה םלועה תמחלמ ירחא תינקירמאה ןיעידומה תליהק תא דסיי השעמלש – )Kent( טנק ןמרש

 ,יגטרטסאה ןיעידומה .24יבכרה ידי-לע םג לארשיב הצמוא וז השיג ;23דחי םג ןוגראו ךילהת ,רצות ןיעידומב

 הביבסה( יניעידומה רקחמה אשומ :םירטמרפ המכ לש בוליש רואל יגטרטסא ןכא אוה ,וז הרדגה רואל

 תיניעידומה הקופתה תנווכמ וילאש ךילהתה ,)םידידי/םיבירי/םיביואה לש יגטרטסאה גרדה ,תיגטרטסאה

  .)יגטרטסאה( ןיעידומב שמתשמה גרדהו ,)היגטרטסאה(

 ןיעידומה לע הז גשומ ליחהל ןתינש חיננ הז רמאמב וננויד ךרוצלו – יתכלממה ןיעידומהש שיגדה רינל

 אלא תומכ לש לדבהב רבודמ ןיא ,עמתשמבו – 25יטקטה רקחמה לש "יראנילה וכשמה" קר וניא – יגטרטסאה

 ךכ ,תיגטרטסא העפות ידכל "תומכתסמ" אל ינשה דצב תויטקט תועפות ףצרש יפכ :רמולכ .תוכיא לש לדבהב

 קר וניא "לוחכה" יגטרטסאה גרדהש יפכו .םייטקט םירקחמ לש "המיכס" וניא יגטרטסאה רקחמה םג

 תא תרשמש ןיעידומה לש "המיכס" וניא ןושארה תא תרשמש ןיעידומה ךכ םג ,םייטקטה םיגרדה לש "המיכס"

 הקופתהמ תומאות תויפיצ רוצילו ,26יטקטהו יגטרטסאה ןיעידומה ןיב לידבהל ץלמומ םנמא .םינורחאה

 ןיב אל םג ןכלו ,םימוחתה ינש לש םייגולומטסיפאהו םייגולוטנואה תודוסיה ןיב קתנ ןיא ךא .27םהלש

 .םתריציל היגולודותמה

 ףושחל ללכ ךרדב דעונ אוה ."ינשה דצב" תויטקט תועפותב תובר םימעפ קסוע 28יטקטה ןיעידומה ,ללככ

 קסוע אוה .ןתוא ריתסהל הסנמ ביואה םא םג ,םלועב הבושת ןהילע שיש תולאשש הנעמ קפסל :רמולכ ,29תודוס

 ןחבמה .תוילאסרבינוא ,31תינרג שיגדהו רזחש יפכ ,ןכלו – 30תויגולונכטו תוינכמ ,תוילקיזיפ תויגוסב ללכ-ךרדב

 דעונ יטקטה ןיעידומה .הריציב תוחפו יוליגב רקיעב קסוע אוהו ,"איהש יפכ תואיצמה רואית" אוה ולש יזכרמה

 תועתפה לש ולאכ םיגוסל .ביואה לש תויאבצ תולוכי תורצוויהל תורושקש תועתפה רקיעב עונמל ראשה-ןיב

 סטב-ו ,Technical Surprise(33( "תוינכט תועתפה" ןהל ארק )Knorr( רונק ,32"תויבצמ תועתפה" רינל ארק

)Betts( תוינכט-תויתדבוע" ןתורצוויה לע תוערתהל ארק" )Technical Warning-Factual(34.  

 
23. Princeton, New Jersey: Princeton Strategic Intelligence for American World PolicyKent, Sherman (1949).  

University Press. 
  .יתכלממ דסומכ ןיעידומה ,יבכרה 24
 .111 'מע .רבשמב ןיעידומ :תיסיסבה העתפהה ,רינל 25
26, Michael (2010). Policy Lessons from Iraq on Managing Uncertainty in Intelligence Assessment: Why the Heazle 

Strategic/Tactical Distinction Matters. Intelligence and National Security. 25 (3). pp. 290-308. 
2721.-. Winter. pp. 16Harvard International Reviewe as Savior. Pillar, Paul R. (2006). Great Expectaions: Intelligenc  
 .49-46 'מע .םייונישו תורומת לש ןדיעב תואיצמה רוריב :יניעידומה רקחמה ,ןורב 28
 .58 'מע ,םש 29
 תשרומל זכרמה :ןורשה תמר ?ךיאו המל :יגולונכטה ןיעידומה .)2016( לאירזע ,רברול :ואר יגולונכטה רקחמה לש ףיקמ חותינל 30
 .תוינידמו ןיעידומ רקחל ןוכמה ,ןיעידומה
 .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה ןויער תוחתפתה ,תינרג 31
 .133 'מע .רבשמב ןיעידומ :תיסיסבה העתפהה ,רינל 32
33. 16 icsWorld PolitKnorr, Klaus (1964). Failures in National Intelligence Estimates: The Case of the Cuban Missiles.  

(3). pp. 455-467.  
3434.-. 28 (1). pp. 26ParametersBetts, Richard K. (1998). Intelligence Warning: Old Problems, New Agendas.   
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 יאשומב קסוע יגטרטסאה ןיעידומה – תיגולוטנוא הניחבמ .יגטרטסאה ןיעידומה לע ןוידה תבילל בושנ תעכ

 ,ךכ .יטקטה ןיעידומה לש םיילקיזיפה רקחמה יאשומ ןיבל םהיניב הקיז שי ךא ,םייתסיפת/םיטשפומ רקחמ

 םירצונ )יגטרטסאה ןיעידומה לש רקחמה אשומ( הנידמה גיהנמ יפלכ רוביצה לש ןומאב םירבשמ :המגודל

 ןוגרא לש תוסיפתה ;ירטינאמוה בצמ/החוור/הלכלכל תורושקה "תוילקיזיפ" תויגוס סיסב-לע הבר הדימב

 תועבקנ )יגטרטסאה םג ילואו יתכרעמה ןיעידומה לש רקחמה אשומ( ולש יאבצה חוכה תלעפה יבגל םייוסמ

 ןיעידומה לש רקחמה אשומ( הנידמ לש ץוחה תוינידמ ;35"תוילקיזיפה" תויאבצה ויתולוכי סיסב-לע ראשה-ןיב

 .'וכו ;םישנא ןיב םישגפמו םייטרקנוק םייטמולפיד םיכלהמ תועצמאב רבד לש ופוסב תמשוימ )יגטרטסאה

 ןיעידומה לש רקחמה יאשומ תא ןיבהלו ריכהל ןתינ וב ןפואה ןיב הקיז תמייק – תיגולומטסיפא הניחבמ

 םרוג לש יאבצה חוכה תלעפה תסיפת לע עדי יביטקודניא ןפואב חתפל ידכ .יטקטה ןיעידומה לשו יגטרטסאה

 תסיפת לש יוטיבכ ,תיטקטה המרב לעפוה חוכה םהב םייטרקנוק םירקמ לע ראשה-ןיב ססבתהל ןתינ ,והשלכ

 העתרה אשנוב ביואה לש השדח תיגטרטסא הסיפת לש התווהתה לע עדי יביטקודד ןפואב חתפל ידכ ;הלעפהה

 לעופב יוטיב ידיל האב וז הסיפת םהב םייטרקנוק םירקמ תניחב תועצמאב התוא ךירפהל וא ףקתל ןתינ

 .'וכו ;םיינידמ וא םייאבצ "םישגפמ"ב

 ,םידידיהו םיביריה לש םג ךא – "םודאה לש יגטרטסאה גרדה" חותינ ןיב ענ ,ךכיפל ,יגטרטסאה ןיעידומה

 ."לוחכה יגטרטסאה גרדל" המורת ןיבל ;ביואב קר אלו תיגטרטסאה הביבסב קסוע אוהש ןועטל רתוי ןוכנ ןכלו

 היגטרטסאה לע םיעיפשמש םימרוגו תועפות לש ןווגמל ,הז רמאמב ,יתנווכ "תיגטרטסא הביבס" גשומב

 .בצעל הסנמ איה ותוא יזכרמה טקייבואה תא םגו ,תלעופ איה וב יזכרמה בחרמה תא םיווהמשו – "הלוחכה"

 םירשעה האמבש םינעוטה שי .36יגטרטסאה ןיעידומה לש תויטנוולרה יבגל תולאש תולוע תונורחאה םינשב

 רתוי םירושק םייזכרמה םייניעידומה םירגתאהש ןוויכמ ,תיטסינורכאנא איה וב אקווד תודקמתהה – תחאו

 עדימה ןדיעב יכ ,הארנ .38הינטירבבו 37ב"הראב ,המגודל – יעצבמה ןיעידומהו רורטה לוכיס יטביהל

)information age( – עדימה עדמב רודס קוסיע בייחמה )data science( קתע ינותנבו )big data( – תוררועתמ 

 האמה חתפב ןיעידומהש ןעוט ףא תינרג .יטקטהו יביטרפואה ןיעידומה יבגל תויטנוולר לש תולאש תוחפ

 םיבר םירקוח ,ףסונב .יגטרטסאה ןיעידומה יבגל םייתעבש ןוכנ רבדהש ןכתייו ,39רבשמב אצמנ תחאו םירשעה

 ,ב"הראב יגטרטסאה ןיעידומל סחיב .40תוטלחהה תלבק יכילהת לע ןיעידומה תעפשה רבדב הלאשה תא ונחב

 
 ."העדותה תא תעבוק הייווהה" תניחבב ,תצקמב םייטסיסקרמ םינועיט ףצר35
 .)2017( לאכימ ,ןייטשלימ :ב אוצמל ןתינ לארשיב יגטרטסאה רקחמהו ןיעידומה לש ובצמל סחיב ולאכש תולאשל תניינעמ המגוד 36
 לע העפותה תעפשהו ןיעידומה יפוג לש םמלועמ רקחמה יאשומ תודוא קמועה תונבה תומלעיה :הנתשה ,הנתשה...הנתשת אל
 ידוד ,בוטנמיס & יסוי ,רסוורפוק .הריהמ תונתשהב ןיעידומה :השעמו הכלה ןיעידומ :ךותב .םהלש תויטנוולרה לעו םהיתולוכי
 .59-67 'מע .תוינידמו ןיעידומ רקחל ןוכמה ,ןיעידומה תשרומל זכרמה :ןורשה תמר .)טסוגוא( 2 .)םיכרוע(

37Aldrich, Richard J. & Kasuku, John (2008). Escaping from American Intelligence: Culture, Ethnocentrism and the  
Anglosphere. International Affairs. 88 (5). pp. 1009-1028. 

38-. 35. pp. 917Review of International StudiesGibson, Stevyn D. (2009). Future Roles of the UK Intelligence Systems.  
928. 

 .5 'מע .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה ןויער תוחתפתה ,תינרג 39
 :המגודל ואר 40

Leslau, Ohad (2010). The Effect of Intelligence on the Decision-making Process. International Journal of Intelligence 
and Counterintelligence. 23 (2). pp. 426-448. 
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 לבוס אוהשו ,41תינקירמאה ץוחה תוינידמ לע עיפשהל חילצמ אל ןיעידומהש םינעוט םיליבומ םירקוח – המגודל

  .42יטקט-יביטרפואה רקחמלו ינכדע-ףטושה רקחמל "תובאשיה"מ

 היגולודותמה תניחבל בלשכ – יגטרטסאה ןיעידומה תרשמ םתוא הקופתהו ךילהתה תא ןוחבל ןתינ תעכ

 חותינב – רמולכ ;םינוגרא וא תונידמ לש תוינידמו תוסיפת ,תונויער חותינב קר םיצמתמ אל וידיקפת .ותריציב

 ימרז" חתנל םג שרדנ יגטרטסאה ןיעידומה ."ינשה דצב" יגטרטסאה גרדה לש ושארב םיחתופמש םיגשומ

 .םיגיהנמ לש הטלחהמ האצותכ חרכהב ורצונ אלש ,םיינויער-םייתרבח-םייטילופ-םיילכלכ םיאשונו "קמוע

 ,43יברעה םלועב הלטלטה תילארשיה ןיעידומה תליהק רובע הרציש םירגתאה תא ראית רשאכ ךכל סחייתה ןורב

-םייתרבח-םיילכלכ םיכילהת יוהיזל תשרדנש "תיסיסבה הנבהה" תא ראית רשאכ אשונל סחייתה רינל םגו

  .44םייטילופ

 .יחכונה רמאמה לש ופקיהמ גרוח הז אשונו ,"היגטרטסא" גשומה לש ותועמשמ חותינל איבהל לוכי הז ןויד

 הב תואורש ולאכמ – 45היגטרטסאל סחיב תולוכסא רפסמ תומייק םיקסעה םלועב תוחפלש ריכזהל יד ךא

 ולאכ דעו ;"הטמל הלעמלמ" תנחבנ התעפשה ןכלו ,בוציעל סיסבכ ןוזח תניחבב ,ןוגראה תולהנתהל "ןפצמ"

 גשומל הנוש תוסחייתה ,ןכל ."הלעמל הטמלמ" תלהנתמש וזכ ןכלו הדימל ךילהת ,הסיסבב ,הב תואורש

 היגטרטסא :תורחא םילימב .יגטרטסאה ןיעידומה לש םידיקפתבו תוקופתב םילדבה םג רוצית "היגטרטסא"

 ןיעידומ הארנכ שורדת ,דיתעב תיגטרטסאה הביבסה הארית וב ןפואל תוכרעיהב תדקמתמש תיאבצ/תינוחטיב

 תיאבצ/תינוחטיב היגטרטסא וליאו .תוירשפא תוידיתע תומגמ לע עיבצהל ןויסינב דקוממש יגטרטסא

 הארנכ שורדת ,הב םייונישל תוכרעיהב רשאמ רתוי הביבסה בוציעבו "ךוכיח ידכ ךות" הדימלב תדקמתמש

 ךכל הנווכה ןיא ."תמא ןמזב" הביבסה תרבועש םייונישה לע עיבצהל ןויסינב דקוממש יגטרטסא ןיעידומ

 ןיעידומל סחיב תושיגה םג ,ןכלו – השעמה ייחב תוחפל ,וז תא וז תואיצומ היגטרטסאל סחיב תולוכסאהש

 .בלושמב יוטיב ידיל אובלו ,הינשה תא תחא םילשהל תולוכי יגטרטסא

 תפישח( תוילקיזיפ תודבוע לש יוליגב רבודמ ןיא ךא .יוליגב קסוע ןכא יגטרטסאה ןיעידומה יכ ,הארנ ןכל

 אלו ,תוילקיזיפ אל ,תווהתמ ,תויתסיפת ,תוטשפומ – תועפות לש יוליגב רבודמ ,תאז תחת .)תודוס

 לבקמ רובע תיגטרטסאה הביבסה לע תולכתסה תרגסמ לש הריציב קסוע אוה ,ךכל ףסונב ךא .תוילאסרבינוא

 וז הריצי .יחכונה רמאמה תביל – תויתסיפתה תורגסמב ןודנ רשאכ רתוי רחואמ קוסענ ךכב .תוטלחהה

  .46יגטרטסאה ןיעידומב תוירואיתה לש ןדיקפתב ןודל םוקמה הז ,ןכלו – תוירואית לש ןוניכ ,השעמל ,התועמשמ

 
41Marrin, Stephen (2017). Why Strategic Intelligence Analysis Has Limited Influence on American Foreign Policy.  

Intelligence and National Security. 32 (6). pp. 725-742. 
 דבורב ןיעידומה לש יזכרמה דיקפתהש ןוויכמ – הלועפ-יפותישל תויונמדזה תוהזל השקתמ ןיעידומהש םינעוטה שי ,המגודל 42
 :םימויא יוהיז אוה יטקטהו יביטרפואה

Barrett, Sean F. X. (2014). The Role of the Intelligence Community in Identifying Cooperative Opportunities. 
International Journal of Intelligence and Counterintelligence. 27 (4). pp. 785-805. 

  .51 'מע .םייונישו תורומת לש ןדיעב תואיצמה רוריב :יניעידומה רקחמה ,ןורב 43
 .169-715 'מע .רבשמב ןיעידומ :תיסיסבה העתפהה ,רינל 44
 :ביבא לת .יגטרטסאה לוהינה תוברעב ךרדומ רויס :תויגטרטסא יראפס .)2006( ףזו'ג ,לפמאל & סורב ,דנארטסלא ,ירנה ,גרבצנימ 45
 .רקפ תאצוה
 .136 'מע .רבשמב ןיעידומ :תיסיסבה העתפהה ,רינל 46
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 ךילהת – יביטרפואהו יטקטה רקחמכ וילא סחייתנ וז הדובע ךרוצלש – "יבצמה" רקחמב יכ ,ןעוט רינל

 תמועל ךא .עדימ יטרפ לש ףוסיא סיסב-לע תוללכה רציימש ,ללכה לא טרפהמ ,יביטקודניא אוה עדיה תריצי

 ןחבנ עדימהו ,יביטקודד אוה עדיה תריצי ךילהת – יתכלממה ןיעידומבו "יסיסבה" רקחמב ,רינלד אבילא ,תאז

 ךירפהל וא תמאל ךרד ןיאו ,תוירואיתל דחוימ דיקפת שי יתכלממה ןיעידומב ,ןכל .תויללכה תוירואיתה רואל

 הטישב שמתשהל ןוכנש ןעט ,ןיעידומל סחיב תיעדמה השיגל סחייתה רשאכ ,ןורב םג .עדימה תועצמאב ןתוא

  .47עדימה תא ריבסהל תורשפאמה תוזתופיהכ ,תורחתמ תויורשפא גיצהל :רמולכ ,תיביטקודדה

 ,יאבצה ןיעידומה םע הנושארה תא רשיקו – 48"תיסיסב הנבה" ןיבל "תיבצמ הנבה" ןיב דירפה רינל ,ףסונב

 לע בושחל" תלוכיב ראשה-ןיב תקסוע תיסיסבה הבישחהש ןעט אוה .יתכלממה ןיעידומה םע הנורחאה תאו
 ,ןוימד ,תויתריצי ,הקרבה ,היציאוטניא םילימה .טעמ הכ םיעדוי ונא הילעש הלועפ וז .ושממתה םרטש םיבצמ
 .49"הרואיתל םהב םישמתשמ ונא רתוי םימלוה םיגשומ רדעיהב ךא ,העפותה לש הצממ הרופאטמ תווהמ ןניא

 יוליג" ודועייש רישכמ ןיעידומב האור אוה :"תיטסילאירה המגידרפה"מ קתנתמ אל ומצע רינל םג יכ הארנ ךא

 .תויריפמאהו תויעדמה ןניא היוליגל םיכרדהשו ,תטשפומו תבכרומ תואיצמב רבודמש תורמל – "תואיצמה

 ןיעידומה םוחתל יפוסוליפ סיסבכ תיטסילאירה המגידרפה לש תוידעלבה לע רערעמ ,תאז תמועל ,תינרג

 .50יוליג רשאמ רתוי הריצי ודיקפתש – )יגטרטסאה דבורה לע םג וז הנעט ליחהל ןתינ ותייארבו( יתכרעמה

 התוא קתנל ןתינ אלש ,"םודאה" יבגל תונבהה תכרעמ תא רציימש הז אוה יתכרעמה ןיעידומה תינרג תייארב

 היגטרטסאה תא ןיבהל וא "ביריה יניעל סנכיהל" לוכי אלו שרדנ אל ןיעידומה ."לוחכה" יבגל תימצעה הנבההמ

 ןפואב ךא ,תטשפומה המרב "לוחכה" ןיבל "םודאה" ןיב היצקארטניאה תא גישמהל וילע – תאז תחת .ולש

 אל תיסיסבה הבישחבש ןעט רינל םג ,םנמא .םייתכרעמה םיטקפאה שומימל תויטקט תולועפ שומימ רשפאיש

 תינרג ומכ תכל קיחרה אל אוהש הארנ ךא ,51"לוחכה" לע הבישחה ןיבל "םודאה" לע הבישחה ןיב קתנל ןתינ

  .ןיעידומה לש יתריציה דיקפתל סחיב

 ידי-לע וראותש יפכ יגטרטסאה ןיעידומה ידיקפתל תונוש תויונשרפ עבראל ,הז בלשב ,סחייתהל ןיינעמ

 הכרעהה וא יוזיחה דיקפת תא השיגדמ איהו ,"יאובנה יגטרטסאה ןיעידומה" היורק תחא תונשרפ .52אצמ ןורוד

 ארוק היה הל השיגב רבודמש הארנ ,ןכל םדוק וראותש תויפוסוליפה תויגשומה תוכרעמל סחיב .דיתעה יבגל

 ,"יביטרפוא שובלב יגטרטסאה ןיעידומה" היורק היינש תונשרפ .םייטסביטיזופ תודוסי םע "תכנחמ" 53ןורב

 הביבסה בוציעל דקפמה וא טינרבקה םע תבלושמה הדובעב ןיעידומה לש ודיקפת תא השיגדמ איהו

 תרמייתמ הניאשו ,"תיתכרעמ" ןורב ארוק היה הל השיגב רבודמש הארנ ,םאתהב .הכרעמה וא תיביטרפואה

 היורק תישילש תונשרפ .דקפמהמ קתונמו יביטקייבוא ןפואב תואיצמה תא חתנמה םרוג ןיעידומב תוארל

 תריציב – ורקיעב יתבוגת דיקפת  ןיעידומה לש ודיקפת תא השיגדמ איהו ,"רבודה יגטרטסאה ןיעידומה"

 
 .ןיעידומו הטאד גיב – השעמו הכלה ןיעידומ :ךותב ."תמא טסופ" ןדיעב הטאד גיבלו יניעידומ רקחמל תושיג .)2018( יתיא ,ןורב 47
 .ןיעידומה תשרומל זכרמה :ןורשה תמר .129-136 'מע .יאמ ,3 .)םיכרוע( ידוד ,בוטנמיס & יסוי ,רסוורפוק
 .313 'מע .רבשמב ןיעידומ :תיסיסבה העתפהה ,רינל 48
 .145 'מע ,םש 49
 .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה ןויער תוחתפתה ,תינרג 50
 .145 'מע .רבשמב ןיעידומ :תיסיסבה העתפהה ,רינל 51
 .הריהמ תונתשהב ןיעידומה :השעמו הכלה ןיעידומ :ךותב .יגטרטסאה ןיעידומה "סדרפ"ב םיליבשה תעברא .)2017( ןורוד ,אצמ 52
 'מע .תוינידמו ןיעידומ רקחל ןוכמה ,ןיעידומה תשרומל זכרמה :ןורשה תמר .)טסוגוא( 2 .)םיכרוע( ידוד ,בוטנמיס & יסוי ,רסוורפוק

105-121. 
 ."תמא טסופ" ןדיעב אטאד גיבלו יניעידומ רקחמל תושיג ,ןורב 53
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 ,ןבומכ ,איה םג תקתנתמ וז השיג .גיהנמה לש ויתולועפלו ויתוטלחהל םייניעידומה היצזילנויצרה וא הקדצהה

 יגטרטסאה ןיעידומה" הנוכמ תיעיבר השיג .ןיעידומה לש )היצזיטילופ( תוינפ-רסוחלו תיביטקייבואל הפיאשהמ

 לש תוטלחההמ תועבונה תוכלשהה לש תיתרוקיב הניחבב ןיעידומה לש ודיקפת תא השיגדמ איהו ,"יתרוקיבה

 ."םייעדמ" םיטביה וזכש השיגב האור היה ןורבש ןכתיי .דקפמהו טינרבקה

 תורמל ?יגטרטסאה ןיעידומה לש יזכרמה ןחבמה והמ :הלאשה תדדחתמ ולא תונוש תויונשרפ רואל

 ,רבעה ןויסינ לע תוססבתה ךות היצקודניאבו דיתעה יבגל עדי תריציב תוכורכה תויגולומטסיפאה תולבגמה

 תריציבו ,54דיתעה יבגל )יוזיחב אל( הכרעהב ראשה-ןיב קסוע יגטרטסאה ןיעידומה ולא תורוש בתוכ תייארב

 יארחא ןיעידומה ללכ ךרדב" היפלו הנעטל דוגינב ,תאז .55דיתעבו הווהב תובחר תויוחתפתה יבגל םירבסה
 הנושב םג ךא ,56"םידמימ ילודג םיעוריא שרפל לוכי וניא םג ןיעידומה...רבעב ורקש םירבדה לכל רמולכ ,עדימל

 תוירשפא תויוחתפתה ךירעהל רומא יגטרטסאה ןיעידומה .57דיתעה תא תוזחל יארחא ןיעידומה היפלו הנעטהמ

 .דיתעה לע הנעפשתש תוטלחה לבקלו דיתעה תא בצעל הסנמ יגטרטסאה תוטלחהה תלבק גרדש ןוויכמ ,דיתעב

 רובע תואדוו-יא םצמצל דעונש ילכ ראשה-ןיב וב האורה ,ןיעידומל סחיב תיתרוסמה השיגל דוהדה םג ךכב שי

  .58תוטלחהה ילבקמ

 "ןתווהתה תליחתב תוינפת יוהיז" אוה יגטרטסאה ןיעידומה לש םייזכרמה םינחבמה דחא ,עמתשמבו ,ןכל

 רמאמה דקומב דמועש ןוידל רתוי רישע סיסב רוציל ידכ ,תעכ וב ןודנ .םירחאו 59ןורב ידי-לע םג ראותש דיקפת –

 .תויתסיפתה תורגסמב קסועשו

 ןתווהתה תליחתב תוינפת יוהיז
 יוהיזמ םג אלא ,רקחמה אשומ לש יוגש חותינמ קר אל עבונ יטנוולר יותיעב תוינפת יוהיזב יזכרמה רגתאה

 ראשה-ןיב החתונ וז העפות .)ףוסיאה יצמאמ םינווכומ וילא דעיה לש םג ןכלו( יטנוולרה רקחמה אשומ לש יוגש

 ידכ "תרזופמ העתפה" חנומה תא עבטשו ,םייקסעו םיינוחטיב םייניעידומ תונולשיכ ןיב הוושהש – ענרב ידי-לע

 רוקמב םג אלא )הבירי הנידממ אבצ לש עתפ תפקתמ ןוגכ( התושחרתה םצעב קר אל העיתפמש תוחתפתה ראתל

 םייניעידומה תונולשיכה תייגוסב ןוידה .60)"בוחרב" הצרפש יברעה םלועב הלטלטה ןוגכ( הלש תווהתהה

 
 :evaluative-speculative טנק ידי-לע הנוכש םוחתל םאתהב 54

Kent, Strategic Intelligence for American World Policy.  
 תרוקיבל םג התכז ,ןיעידומה לש וידיקפתמ דחא תא יוזיחב התארו ,הרבחה יעדמ לע הססבתה הבר הדימבש – טנק לש ותשיג ,תאז םע
 :ואר תטלוב המגודל .התביתכל תוכומסה םינשב ללוכ ,הבר

Kendall, Willmoore (1949). The Function of Intelligence. World Politics. 549. pp. 542-552. 
 :ב ואר דיתעל סחיב יגטרטסאה ןיעידומה ידיקפת תא שיחמהל ןויסינ 55

Miller, Bowman H. (2014). U.S Strategic Intelligence Forecasting and the Perils of Prediction. International Journal of 
Intelligence and Counterintelligence. 27 (4). pp. 687-701. 

 האצוהה :ןוחטיבה דרשמ .טינרבקהו ןיעידומה :ךותב .טינרבקה יניעב ןיעידומה לש ויתונורסחו ויתונורתי .)2004( ןועמש ,סרפ 56
 .96-103 'מע .רואל
 הידסיימ לש הפיאשה תאו ,תינקירמאה ןיעידומה תליהק החתפתה וב ןפואה תא הקימעמו תטרופמ הרוצב )2006( ראתמ תינרג 57
 .דיתעה יבגל תויזחת רשפאמש יעדמ סיסב ןיעידומל רצייל
 :המגודל ואר 58

Fingar, Thomas (2011). Reducing Uncertainty: Intelligence Analysis and National Security. Stanford, California: 
Stanford University Press. 

 .ב"הראב )NIC( ימואל ןיעידומל הצעומה שארכ רבעב תרש רפסה בתוכש ןייצל שי הז רשקהבו
 .56 'מע .םייונישו תורומת לש ןדיעב תואיצמה רוריב :יניעידומה רקחמה ,ןורב 59
 תאצוה :ביבא לת .יקסעה םוחתבו ימואלה םוחתב םייניעידומ תונולשכ לש יתאוושה חותינ :וניפצ אל תאז תא .)2018( רנבא ,ענרב 60
 .גנילסר
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 הקיז רצוי – 61ןיעידומהו ןוחטיבה ידומיל תרגסמב רתויב םירקחנה םימוחתה דחא – תויגטרטסא תועתפהבו

 יכ ,םינעוט ףא םיטלוב םיחמומ .יאבצ ךלהמ לש תווהתה לע הערתהב ןולשיכה ןיבל העתפהה ןיב הקזח

 םיינוגראו םייביטינגוק םידממל תורושקש תוביסמ ,62םיענמנ יתלב םה הז גוסמ םייניעידומה תונולשיכה

 .יגטרטסאה ןיעידומה לש רשקהב רקיעב ,ולא םינויד לש םייתסיפתה תודוסיה תא ןוחבל יאדכ ךא .63דחאכ

 תולוכי לש תוחתפתה יוהיז-יא ותועמשמ העתפהל איבמש יניעידומה ןולשיכה ,תלבוקמה הסיפתה יפל

 ,)Wasserman( ןמרסוו .תויאבצה תולוכיה תלעפהל תונווכ תוחתפתה לש יוהיז-יא וא ,"ינשה דצב" תויאבצ

 )inductionism( םזינויצקודניא םידמוע וז השיג סיסבב יכ ןעט ,םייניעידומה תונולשיכה לע ךרד-ץרופ רקחמב

 טרפהמ ,יביטקודניא ןפואב רצונ יניעידומה עדיהש איה דוסיה תחנה :רמולכ .naïve realism(64( יביאנ םזילאירו

 תודבוע לע ססובמ אוהשו ;)םזינויצקודניא( הטומ-יתלב תיפצת תועצמאב ,רבעה ןויסינ סיסב-לעו ללכה לא

 ןעשנ םירקמה בורבש 65תינרג ןעוט הז רשקהב .)יביאנ םזילאיר( דבלב תחא תונשרפל תונתינש ,תויביטקייבוא

 ןיעידומה ספתנ היפלו – "תיטסילאירה המגידרפה" הנכמ אוה התוא דוסי-תחנה לע תועתפהה אשונב רקחמה

 ידיקפתל תנתינש הרוכבה לע רערעמו ,66וז הסיפת ףקות תינרג .התוא גציימכ וא תואיצמה לש ףקשמכ )עדמהו(

  .תועתפהה תעינמלו תיגטרטסאה הערתהה

 – תיאבצ עתפ תפקתמ תווהתה לש "יתרוסמה" גוסהמ תועתפה תעינמ קר התועמשמ ןיא הערתה ,תאז םע

 רתוי תורושק ולא םימיב יגטרטסאה ןיעידומה קסוע ןהב תועתפהה .67)1973( םירופיכה םוי תמחלמ תמגודכ

 האצותכ אקווד ואלו עתפ תפקתמ לש יאבצה טביהב קר אל ,תושדח תויגטרטסא תויצאוטיס לש תויווהתהל

 ,תוינידמ תוסיפתב םייוניש ,םירטשמ תוביציב יוניש ,םיילכלכ-םייתרבח םייוניש :המגודל .גיהנמ לש הטלחהמ

 היגולונכט לש תויזופיד ,חוכה תלעפהל תויתכרעמ תוסיפתב םייוניש ,תויאבצו תוינידמ תותירב יכרעמב םייוניש

 םיביואה לש תונוכנ תוינפת לע הערתהב תונולשיכ לע בושחל םג ןתינו .דועו ,םינוש םימרוגו םירוזא ןיב עדיו

 ונעטש ויה רבכו .68םירופיכה םוי תמחלמ רחאל )לארשיו( םירצמ לש הרקמב הרקש יפכ ,םולש ימכסה לע םותחל

 
 תועתפהב תקסועה הפיקמה תורפסה תא אלש יאדוו ,אשונב םוצעה ןווגמה תא גצייל ,ןבומכ ,תולוכי אלש – תואמגוד המכל 61
 :ואר – )'וכו ,מ"הרב תסירק ,הסורברב עצבמ ,רובראה לרפ( "תולודגה"

Wirtz, James J. (2013). Indications and Warning in an Age of Uncertainty. International Journal of Intelligence and 
Counterintelligence. 26 (3). pp. 550-562. 

Bar Joseph, Uri & McDermott, Rose (2017). Intelligence Success and Failure: The Human Factor. New York: Oxford 
University Press. 

Ben Zvi, Abraham (1976). Hindsight and Foresight: A Conceptual Framework for the Analysis of Surprise Attacks. 
World Politics. 28 (3). pp. 381-395. 

62. 31 World PoliticsBetts, Richard K. (1978). Analysis, War and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable.  
(1). pp. 61-89. 

63The American 9). The Intelligence of Stupidity: Understanding Failures in Strategic Warning. Chan, Steve (197 
Political Science Review. 73 (1). pp. 171-180. 

64169.-. VIII (2). pp. 156Political StudiesWasserman, Benno (1960). The Failure of Intelligence Prediction.   
 .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה ןויער תוחתפתה ,תינרג 65
 יטרור דרא'ציר ,םינורחאה םירושעב ליבומ )תיטסיטמגרפה היפוסוליפב ראשה-ןיב קסוע רמאמה ,רוכזכו( טסיטמגרפ ףוסוליפ 66
)Rorty(, הארמ" תווהל הבר הדימב םירומא תמאה רחא שפחל ןויסינהו היפוסוליפה היפלו הסיפתה תא ףקת רשאכ המוד ךלהמ עציב 

 :"תואיצמה לש
Rorty, Richard (1980). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

67. World PoliticsShlaim, Avi (1976). Failures in National Intelligence Estimates: The Case of the Yom Kippur War.  
28 (3). pp. 348-380. 

 ןחוב הרקממ :1977-1970 םינשב םולשה ךרדל תאדאס תיינפ םע ילארשיה ןיעידומה תודדומתה .)2018( תיגש ,סיברק-יוויטס 68
 .https://bit.ly/2ScneSs .ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ,ןיעידומה תשרומל זכרמה :ןורשה תמר .השעמל הכלהל
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 יכ – יללכ ןפואב אלו דבלב )SCA – Socio Cultural Analysis( יתוברת-יתרבחה ןיעידומל רשקהב םא םג –

  .69םייתרבחה "קמועה ימרז"ב םייוניש יטנוולר ןמזב תוהזל :רמולכ ,"Left of Bang" תויהל שרדנ ןיעידומה

 ןבומב תיגטרטסאה הערתהב היגטרטסאו ןיעידומ יבגל םיפיקמה וירקחמב קסעש תורמל ,)Betts( סטב םג

 doctrinal( "תירנירטקוד העתפה" גשומל סחייתה ,יפקתה יאבצ ךלהמ לש תווהתהל רושקה יתרוסמה

surprise( – הערתה קפסל ידכ ,םיביריה לש תויאבצה תונירטקודבו תוסיפתב םיווהתמ םייוניש רתאל שיש ןעטו 

 יוניש לע הערתהב אלא ,תויאבצ תולוכי לש "תורבטצה" לע הערתהב רבודמ ןיא :עמתשמב .70יטנוולר ןמזב

 ידוחייה דמימה תא ,ךכיפל ,השיגדמ ןתווהתה תליחתב תוינפת יוהיזו םיווהתמה םייונישה תייגוס .תוסיפתב

 ןיעידומל הצילממש השיגה םע ,המגודל ,דחא הנקב הלוע רבדה .יגטרטסאה ןיעידומל רושקה ןמזה לש

 הסנמש םוחת – Political Development(71( תויטילופה תויוחתפתהה לש רקחמה םוחתמ דומלל יגטרטסאה

 יורק םדקומ בלשב תוינפת יוהיזל יטנוולר תויהל יושעש ףסונ םוחת .72תויטילופ תוכרעמב םייוניש ןיבהל

 הירואיתהמו הקיטקרפהמ יטנרהניא קלח הווהמ וניא םויכ תוחפלש – )Horizon Scanning( "קפואה תקירס"

 .73תויניעידומה

 

 

 

 

 

 
 

 

 
69Flynn, Michael T., Sisco, James & Ellis, David C. (2012). “Left of Bang”: The Value of Sociocultural Analysis in  
.t.ly/2IwF3MShttps://bi21. -DC: National Defense University. pp. 13 . 3 (4). WashingtonPrismToday’s Environment.  

70. Political Science Quarterly1981). Surprise Despite Warning: Why Sudden Attacks Succeed. -Betts, Richard K. (1980 
95 (4). pp. 551-572. 

71International ndon, Michael (2017). Putting a Little More “Time” into Strategic Intelligence Analysis. La-Murray 
Journal of Intelligence and Counterintelligence. 30 (4). pp. 785-809. 

 ןפואב ,ןיעידומב םיאור וז השיגב םיכמותה ,ןכל .הרבחה יעדממ קלח םהש ,Political Studies ,הנידמה יעדמל ךיישה הז םוחת 72
 ןיעידומה לש יעדמה ויפוא תייגוסב ןודל ונתנווכב ,רוכזכ ,רמאמה ךשמהב .הרבחה יעדמל תותובעב הרושקה הנילפצסיד ,יעבט
 .יגטרטסאה
 תמר .תימואלה המרב תוטלחה תלבקב עייסמ ךילהת :)Horizon Scanning( קפואה תקירס :4 'סמ קמוע רקחמ .)2018( םעונ ,ןולא 73
 .ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ,ןיעידומה תשרומל זכרמה :ןורשה
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 יגטרטסאה ןיעידומה לש תויזכרמה תוקופתה תחא – תויתסיפת תורגסמ
 

 טנאק לאונמע ףוסוליפה לש ותסיפתל תומדל ןתינ יניעידומה רשקהב "תויתסיפת תורגסמ" חנומה תא

)Kant( תא םיאור ונחנא םכרד "םייפקשמה" ולא ,םיוסמ ןבומב – "הרכהה לש םיירוירפ-א םיגשומ"ל סחיב 

 ןעט טנאקש תורמל ,תאז .74ונלש "הרכהה יגשומ" ךרד קר אלא המצעלשכ ונל השיגנ אל טנאק יפלש ,תואיצמה

 ,ךכ וא ךכ .תוישונא תוימונוטוא תוריצי ןה תויתסיפתה תורגסמהש דועב ,םדאה לע םיפכנ ןמזהו ללחה יגשומש

 תוירואיתה תא אטבמש – ימדקאה רקחמב יסיסב גשומ םג איה "תיטרואית תרגסמ" וא "תיתסיפת תרגסמ"

 ךירפהל/תמאל וא השדח הירואית תונבלו ,םייריפמא םיאצממ ריבסהלו ןוחבל רקוחה הסנמ ןתועצמאבש

 – "היצפסנוק" עודיה גשומה ןיבל תיתסיפתה תרגסמה ןיב ןוימד םג שי םיוסמ ןבומב .75תמייק הירואית

 יבגל תמייוסמ הסיפת אוה םג למסמשו – 197376 תנשב םירופיכה םוי תמחלמ ירחא טנרגא תדעוו י"ע עבטוהש

 הסיפתל רשקתמ םג גשומה .לבקתמה עדימה תא )טינרבקה םג ןכלו( ןיעידומה שיא ןחוב הרואלש הביבסה

 ,רקחמה אושנ איהש תכרעמה לש רשקהב תיתסיפת תרגסמ חותיפל תיתטיש ךרד העיצמה ,תיתכרעמה

 .הלש הנבומ חותינ תועצמאב

 ,תועפותה לעו תואיצמה לע תולכתסהה תרוצ תא רקיעב תפקשמ תיתסיפתה תרגסמה ,יניעידומה רקחמב

 יביטקייבוא ןפואב תואיצמה תא חרכהב תפקשמ איה ןיא .ולא תועפות רוקחלו חתנל םירחוב ונא וב ןפואה תאו

 .תיטסיביטיזופ אלו תיטסיביטקורטסנוק השיג אטבמ הב שומישה ןכלו ,תואיצמב תמייקה תויקוחה תא וא

 ,ילוא ,הנושב – יגטרטסאה דבורב היפלו החנהה לע רערעמ תיתסיפתה תרגסמב שומישה םצע ,ךכל רבעמ

 אלש "לע-רופיס" ןיעמ הווהמ ,ךכיפל ,תיתסיפתה תרגסמה .תיביטקייבוא תואיצמ תמייק – יטקטה דבורהמ

 תועפותה תא רתוי הבוט הרוצב ריבסהלו ןיבהל רשפאמ םג אלא ,רקחמה אשונ לע המלש תולכתסה רציימ קר

  .וכותב תויטרקנוקה

 הסיפתב רזעיהל ןתינ ןאכ ?77םייתימא וא םיבוט םג םהש ,"רבסה"ו "הנבה" לש תועמשמה יהמ ךא

 תובשחמש אלא הניא...תמאה גשומ לש ושוריפ" :רמאמה ךשמהב ביחרנ היבגלש – תיטסיטמגרפה תיפוסוליפה
 תעדה תא חינמש סחיב דומעל ונל תועייסמ ןהש הדימב קר תויתימא תושענ )ונלש ןויסינה לש ביכר ןמצע ןהש(
 ,םייגשומ ךרד ירוציק תועצמאב םתיא דדומתהלו תויתיצמתב םתוא םכסל ,ונלש ןויסינב םירחא םיביכר םע
 תרגסמה – ןיעידומה לש יטרקנוקה רשקהב .78"תויטרפ תועפות לש יפוסניא ףצר ותוא רחא בוקעל םוקמב תאזו

 ,תיגטרטסאה המרב בוציעו הדימל/הריקח לש ךילהת רציילו תואיצמה תא גישמהל קר הרומא אל תיתסיפתה

 
 ןועטל יתנווכ ןיאש רורב ."ינוציחה םלועב" תועפותה תא סופתל הרכהה הלוכי םכרד קרש – ןמזלו ללחל הז רשקהב סחייתה טנאק 74
 .דחוימב יטנוולר יל הארנ "םייפקשמ" לש יומידה ךא ,תיתסיפתה תרגסמה ךרד קר תואיצמה תא תוארל לוכי יניעידומה רקוחהש
 תאצוה :םילשורי .עדמכ עיפוהל לכותש דיתעב הקיזיפאטמ לכל תומדקה .)1998 ,ח"נשת( לאונמע ,טנאק :ואר טנאק לש ותשיג רואיתל
 .סנגאמ
 :תיטרואית תרגסמו ,תיתסיפת תרגסמ ,תורפס תריקס ןיב – ימדקאה רשקהב – ןיחבהל ןויסינה תא המגודל ואר 75

Rocco, Tonette S. & Plakhotnik, Maria S. (2009). Literature Reviews, Conceptual Frameworks, and Theoretical 
Frameworks: Terms, Functions, and Distinctions. Human Resources Development Review. 8 (1). pp. 120-130. 

76Intelligence and ahana, Ephraim (2002). Early warning versus concept: the case of the Yom Kippur War 1973. K 
National Security. 17 (2). pp. 81-104. 

 "ןיבהל" שרדנ ןיעידומה שיאש הארנ ירהש ,יניעידומה רשקהב "הנבה" יהמ הלאשב ףסונ יפוסוליפ ןויד חתפל שרדנ ןאכש ןכתיי 77
 .יחכונה רמאמה לש ופקיהמ גרוח הז אשונ ךא .ןמאהמ וא ןעדמהמ ,הימדקאב רקוחהמ הנושב העפות
 .72 'מע .םזיטמגרפ ,סמיי'ג 78
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 הלאשה" :בטיה תאז חסינ רינל .תיגטרטסאה תואיצמה לש רתוי לש ןבומו רודס חותינ רשפאל הרומא איה אלא
 רקחמה תינכת םא אלא ,תמיוסמ ןמז תדוקנב 'תירקש' וא 'הנוכנ' איה םא הנניא תיסיסבה הירואיתה יבגל
  .79"...םישדח םייובינל הליבומ איהש הז ןבומב – היירופ וא תמדקתמ איה הילע תססובמה

 תיגשומ תכרעמ לש הריצי םנמא וז .בלושמ וא לופכ אוה ,ךכיפל ,תיתסיפתה תרגסמה לש דיקפתה

 תועצמאב תואיצמ התוא לש יוליגב םג ץוענ הלש דוקפתה ךא ,תיגטרטסאה תואיצמה לש הנבה תרשפאמה

 .הדיח וא המולעת ןורתיפל םיאנתה תריצי לש ןבומב אלא ,דוס תפישח לש ןבומב יוליגב רבודמ ןיא .הגשמהה

 רורב ירהש – יטקטה תואיצמה לש הזל ההז וניא תיגטרטסאה תואיצמה לש יגולוטנואה סיסבה ,םנמא

 יפכ תואיצמב םימייק םניא ,המגודל ,םייתרבחהו םיילכלכה קמועה ימרז וא ביריה לש תיגטרטסאה תוברתהש

 .ותוא תולגל שרדנש םויק שי ולא תועפותל יכ ןעוט הז רמאמ ךא .ירי ביואה עצבמ ותועצמאב ח"למא םייקש

 ךא .הווהב תיטקטה תואיצמל דוגינב ,תמייק אל ןיידע איה יכ תידיתעה תואיצמה תא תולגל ןתינ אל ,םנמא

 תוארל שי .הלש תוחתפתהה תנבהו יוהיז ךרוצל םילכ רצייל שרדנ יגטרטסאה ןיעידומהש תוחתפתהב רבודמ

 הסיפתה םגש ריכזהל בושח הז רשקהב .תויטרקנוק תויעב ןורתיפל יזכרמ ילכ ,ךכיפל ,תויתסיפתה תורגסמב

 םימעפ תדקמתמ תויתסיפתה תורגסמה תייגוסל הז רמאמב םירשקמ ונא התואש תיטסיטמגרפה תיפוסוליפה

 לוהינה םלועב םג ליעי ילככ תספתנ איה ,המגודל ,ןכלו – תוישעמ )problem solving( תויעב ןורתיפב תובר

 .80יקסעה

 תויזכרמ תויתסיפת תורגסמלו רקחמ תולאשל תואמגוד – לארשיב יגטרטסאה ןיעידומה
 תולוכיש תויגוס המכ תעכ חתנא ,ןכל םדוק וראותש תויטרואיתה תויגוסה לש תיטרקנוק השחמה ךרוצל

 סחיב ןאריאב רטשמבו בוחרב םיחוכיווה תעפשה היהת המ :81לארשיב יגטרטסאה רקחמל תוינייפוא תויהל

 עקר-לעו ,2018 תנש תליחתב )JCPOA( ןיערגה םכסהמ ב"הרא תאיצי רחאל – תימאלסאה הכפהמה יפואל

 )proxies( םהיחולשו הכפהמה תורמשמ לש תוססבתהל םיבאשמ תוצקהל ינאריאה רטשמה לש ךרוצה

 ו"טאנ תירב" תועצמאב ראשה-ןיב ,ת"הזמב תוינוסה תונידמה תולוכי המכ דע ?ןמיתב/קאריעב/הירוסב

 יופצ דציכ ?תינאריאה העפשהה םע תחלצומ הרוצב דדומתהל ,םיקהל ב"הרא הסנמ התוא )MESA( "תיברעה

 ?ולש קייודמה ח"למאה טקייורפ דגנ ןונבלב תיטניק הפיקת עצבת לארשיש הדימב ,ללכב םא ,ביגהל הללאבזח

 דציכ ?םיינאריאה תונויסינה רואל ןהו םיינקירמאה םיכלהמה רואל ןה ,יקאריעה בחרמה בצעתהל יופצ דציכ

 ןכומ היהי המכ דע ?תיניטסלפה הריזה תא ןזאמ-ובא לש ותביזע רחאל םינושה םישיחרתה יוטיב ידיל ואובי

 תויהל הלוכי המ ?ןאריאו היסור םע וירשק תא חתפלו ,ו"טאנמו ב"הראמ קחרתהל ,ןכתסהל יכרותה אישנה

  .דועו ?ירוסה בחרמב תיסורהו תינאריאה תוססבתהה לע הירוסמ תינקירמאה הגיסנה לש העפשהה

 דיתעה יבגל עדימ םייק אלש ןוויכמ .דיתעב תוירשפא תויושחרתהב תוקסוע יתרכזהש רקחמה תולאש בור

 עדימה לש וכרעש רורב – דיתעה יבגל תואדוו תמייק אל תאז רואלש ןוויכמו ,יריפמא ןפואב ןוחבל ןתינ ותוא

 ןויסנמ קיסהל השקש רורב .הובג וניא ,יגטרטסאה רקחמה לש רצותה םהש ,םירבסההו תוירואיתה תריציב

 תוינוסה תונידמה לש תלוכיב וא ןונבלב תילארשי הפיקתל הללאבזח לש הבוגתב תקסועה הלאשה יבגל רבעה

 
 .175-174 'מע .רבשמב ןיעידומ – תיסיסבה העתפהה ,רינל 79
80ist Principles for Ansell, Chris & Boin, Arjen (2017). Taming Deep Uncertainty: The Potential of Pragmat 

Understanding and Improving Strategic Crisis Management. Administration & Society. pp. 1-34. 
 קפסל לוכי אלו רומא אל יגטרטסאה רקחמה ,ךשמהב שיחמאש יפכ ,יתנבהל .רקחמ תולאשכ הלא תויגוס תוחסונמ םניחל אל 81
 .תולאשה לש הגשמהבו חוסינב הבר הדימב הנומט ותובישח .יטקטה רקחמה קפסמ ןתוא ולאל המודב "תובושת"
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 רשקהה ,)הרקחנ אל םג ןכלו( רבעב העריא אל וזכש תיגטרטסא תושחרתה .תינאריאה העפשהה םע דדומתהל

 יתלב וניא עדימה ,תאז םע .דיתעה יבגל רבעהמ דומלל ןתינ השק ןכלו ,ימעפ-דחו ידוחיי דימת אוה יגטרטסאה

 ישיחרתל וא ןאריאב םיימינפה םיקבאמה תועפשהל עגונה עדיה שוביג ךרוצל ירהש – ןיטולחל יטנוולר

 תונכל ןתינ הזכש עדי .תיניטסלפה הריזה םעו םינאריאה םע תורכיהב ךרוצ שי ןזאמ ובא לש "תוקלתסהה"

 רקחמה לש רצותל סיסבה תא הבר הדימב הווהמ אוהו – הביבסה םע ןיעידומה שיא לש "הקומע תורכיה"

 ןבור ,תווהמ ליעל וחסונש יפכ יגטרטסאה ןיעידומה לש רקחמה תולאש ללכ ךרדבש רורב ,ןכל .יגטרטסאה

  .ףושחל ןיעידומה ךירצ םתוא תודוסב רבודמ אל ,ללככו – 82תודיח וא תומולעת ,ןלוככ

 ןיבהל קר אל ךרוצ שי ת"הזמב התוססבתה לע ןאריאב םיימינפה םיקבאמה ועיפשי דציכ ךירעהל ידכ

 ,תינקירמאה ,תיסורה תוינידמה לע ולא ועיפשי דציכ ןוחבל םג אלא – המצע ןאריאב תויוחתפתההה תא קמועל

 ,רבד לש ופוסב ירהש – יטילופ-ילכלכ-ינידמה דבורב םג קסועש רקחמב קפתסהל ןתינ אלו .'וכו ,תיאפוריאה

 – םישרוד ,ייניעב ,ולא לכ .םייטקט-םייביטרפואו םייאבצ םיטביהב םג יוטיב ידיל האב ןאריא לש התעפשה

 תא השיגדמו ,תויתריציו ןוימד לע תססובמ ,תיתונמא הרקיעב איהש הבישח – תיעוצקמה תואיקבל ףסונב

 עדימל הרושקש ,תיתטיש הבישח רשאמ תוחפ אל ,תאז .הזילנאה ןובשח לע םג הזתניסה תאו םזילוהה

 .םייריפמא םיאצממ לע תססבתמו

 שטינ םהיבגלש םיאשונה תא ןיבהל ,לכ תישאר ,ךרוצ שי ת"הזמב תינאריאה תוססבתהה תא ןיבהל ידכ

 חוכו מ"השמ ישנאו ןוילעה גיהנמה ,םינרמשה ןיב תוקולחמה תא קמועל חתנל שי ךכ ךרוצל .ןאריאב קבאמה

 רשקהב אל ןבומכ םא םג ,םהלש תויסיסבה תודמעה .ףיר'ט ץוחה רשו ינאחור אישנה ,םינותמה ןיבל ;סדק

 ןיבהל ידכו .תוירמוח אלו ןיטולחל תוטשפומ ןה םא םג – תואיצמב תומייק ןהו יוליגל יתנבהל תונתינ ,יטרקנוק

 ,םימחול כ"דס( תיאבצה המצועה תא ראשה-ןיב ןיבהל ךרוצ שי ת"הזמב ססבתהל ןאריא הלוכי המכ דע

 .'וכו ,ליעפמ אוהש םינושה proxies-ל מ"השמ ןיב תוקיזה תא ,מ"השמ לש )תויטסיגול תולוכי ,ח"למא

 תוינוסה תונידמה עודמו םאה :יטנוולרה יותיעב תוינפת רפסמ תוהזל ךירצ יגטרטסאה רקחמה ,ףסונב

 העפשהה םע תודדומתהל םיליעי םילכ חתפל ,ינקירמא עויס לע תוססבתה ךות רקיעב ,תוליחתמ תויטמגרפה

 תלבק יכילהתב יונישל איבהל לוכיש )ןאריאבו( ןונבלב תיגטרטסאה היצאוטיסב יוניש לח םאה ;תינאריאה

 אישנה לש ןולשיכה עקר-לע קזחתהל חילצמ ןאריאב ינרמשה הנחמה לש וחוכ םאה ;הללאבזח לש תוטלחהה

 לארשי לומ םינוכיס לוטיל הטילחמו התוינידמ תא הנשמ סאמח םאה ;תינאריאה הלכלכה לש הסירקהו ינאחור

 ןכומו הזע תעוצרב סאמח ןוטלשל סחיב ותסיפת תא הנשמ ןזאמ-ובא םאה ;רדגל םיחרזא תחילש תועצמאב

 יבגל םתסיפת תא םינשמ םינאריאה םאה ;תורוכשמה תילילש תועצמאב סאמחב העיגפה תא םצמצל

 תוקחרתה לש ךלהמב הליחתמ היכרות םאה ;םדגנ תעצובמש תנווגמה תוליעפה רואל הירוסב םתוססבתה

 .דועו ;היסור םע היסחי תא תקזחמו ו"טאנמו ב"הראמ

 הנחמה" גשומה איה יגטרטסאה רשקהב קוסעל לארשי היושע הב תיתסיפת תרגסמל הנושאר המגוד

 וא "תויטמגרפ" םיתיעל םג תונוכמה ,ת"הזמב תוינוסה תונידמה תוכייש הילא הצובקה תא גציימש – "ינוסה

 תוכייושמ אל וז הצובקל .וקורמו תיווכ ,ןאמוע םג תמייוסמ הדימבו ;מ"עאמ ,הידועס ,ןדרי ,םירצמ :"תונותמ"

 
 .59 'מע .םייונישו תורומת לש ןדיעב תואיצמה רוריב :יניעידומה רקחמה ,ןורב 82
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 וא תויעישה תונידמה אלש ןבומכו ;רטקו היכרות – םימלסומה םיחאה םרז םע תוהוזמה תוינוסה תונידמה

  .ןמיתו ,ןאריא ,קאריע ,הירוס ,ןונבל :יעישה ריצה לש העפשה ןהב שיש ולא

 הדיקפת תא ץימחמ הלאשה םצע ,יתעדלו – 83ןותמ ינוס הנחמ םייק םאה הלאשה הנודינ ףא הנורחאל

 תודגנתמ ,תוינוס ןה – ליעל ורכזוהש תונידמה ןיב ףתושמ הנכמ םייקש רורב .תיתסיפתה תרגסמה לש התוהמו

 הפנע םיסחי תכרעמ תומייקמ ךא יברעמה םלועה לשו ב"הרא לש הכימתל תוכוז ,תיעישהו תינאריאה העפשהל

 תעפשהל תודגנתמ ,יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה אשונב יסחי ןפואב הנותמ השיג תולגמ ,ןיסו היסור םע םג

 הלודג תונוש םג שיש רורב .דועו ,)רטק רקיעבו היכרות( הז םרז םע תוהוזמה תונידמלו םימלסומה םיחאה

 ,ירטנמלרפו יטרקומד רטשמ )רהצומ ןפואב תוחפל( תומשיימ ןקלחו )ןדרי ,הידועס( תוינכולמ ןקלח – ןהיניב

 הנוכמה םאלסאב ינוציק םרזל תובורק ןקלחו )ןדרי ,םירצמ( םאלסאל סחיב תיטמגרפ השיג תולגמ ןקלח

 – ולא תונידממ קלח ןיבל לארשי ןיב פ"תשל לאיצנטופ תיחכונה הפוקתב שיש רורבו .דועו ,)הידועס( היבאהוו

 .84ןאריא תשלחהל ףתושמה סרטניאה עקר-לע רקיעב

 םאה אל איה הלאשה – "ןותמה ינוסה הנחמה" גשומה לש ותוהמ תא ןוחבל םישגינ ונא רשאכ ,ייניעב ךא

 הנחמ( הז גשומ םיביכרמה םיגשומה לש תיפוסניא היצקודרל ררגינ זא ירהש ,ינוס הנחמ םייק אל וא םייק

 אטבמ "הנחמ" גשומה ,ייניעב .)'וכו ,תויגוס וליאל סחיב ןותמ ,יעיש-אל לש ןבומב קר ינוס םאה ,ןבומ הזיאב

 הלועפ יפותישל ראשה-ןיב איבמש – תונושה תוינוסה תונידמה ןיב ןוימדהו ,תיגולויצוס-תירקחמ הגשמה רקיעב

 םייק אל הנחמה .הנחמל תוכייתשהכ ןמצעב ןדי-לע רדגוה אל – יאבצהו ,יתרבחה ,ילכלכה ,ינידמה םוחתב

 יגולוטנואה סיסבה ;ןאריאב ןיערג ינקתמ וא הללאבזח לש תוטקר תואיצמב תומייקש ןפוא ותואב תואיצמב

  .ןיטולחל הנוש "ינוסה הנחמה" גשומה לש

 .הז גשומב םישמתשמ ונא רשאכ ונתנווכ יהמ הלאשב רקיעב היולת ינוס הנחמ םייק םאה הלאשה ,ןכל

 הנעמב עייסל חרכהב לוכי אל יריפמאה עדימה ,ךכל רבעמ .תועמשמבו הפשב ןוידל םירבוע ונא יגולוטנוא ןוידמ

 אשונב ,המגודל – םירצמו מ"עאמ ןיב הלועפ-יפותיש תוהזל חילצנ םא םג .ינוסה הנחמה לש ומויק רבדב הלאשל

 ;רטק לומ רצונש רבשמב םירצמו מ"עאמ ,הידועס לש ףתושמה סרטניאה תא קמועל ןיבנ םא םגו ;הזע תעוצר

 ןיידע ;םימלסומה םיחאה תעפשה תא םצמצל ידכ טוקנל תונכומ םירצמו הידועסש תולועפה תא ההזנ םא םגו

 לש תולאשל בוש עיגנש ריבס .ינוסה הנחמה לש ומויק רבדב הזתה תא ךירפהל וא תמאל ידכב ךכב היהי אל

 ולאכ ןה ,רבעבמ רתוי דכולמ הנחמה םאה וא קזחתה הנחמה םאה ןוגכ ,תומוד תולאש םג .הפשו הגשמה

 .תועמשמ תורסח ןה םייוסמ ןבומב ןכלו ,םייריפמא םיאצממ תועצמאב הנעמ ןהילע קפסל ןתינ אל ייניעבש

 דציכ לואשל בושח רתוי ,יתנעטל ?ןותמה ינוסה הנחמה תודוא תיתסיפתה תרגסמה לש דיקפתה ,ןכ םא ,והמ

 .תואיצמב םייק ןכא ינוסה הנחמה םאה ןוחבל רשאמ ,ינוסה הנחמה תודוא הגשמהה תעייסמ

 השענ הז גשומב ."ןוכיתה חרזמב תויגטרטסאה תויורחתה" גשומה איה תיתסיפת תרגסמל היינש המגוד

 אל לארשיש םייוניש – ת"הזמה תונורחאה םינשב רבועש םיקומעה םייונישה תא ראתל ידכ ראשה-ןיב שומיש

 
 .םייגטרטסא םירקחמל םילשורי ןוכמ :םילשורי ?הזכ רבד שי :ןותמה ינוסה הנחמה .)2018( עשוהי ,הנסרק 83

https://bit.ly/2T5tLCY. 
 :ביבא לת .)2( 21 .יגטרטסא ןכדע .יטמגרפה ינוסה הנחמהו לארשי – תירוטסיה תונמדזה .)2018( איהיל ,ןמדירפ & השמ ,ןולעי 84
 .https://bit.ly/2TWb6ad .ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה
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 Great“ חנומב הז גשומל קהבומ יוטיב אוצמל ןתינ .85םהמ תעפשומ קפס אלל ךא ,קלח םהב תחקול חרכהב

Power Competition” 86ימואלה ןוחטיבה תייגטרטסא יכמסמב עיפומה )Security StrategyNational ( 

 תליחתבו 2017 תנש ףוסב ומסרופש ,ב"הרא לש )National Defense Strategy( 87תימואלה הנגהה תייגטרטסאו

 ריבסמ – 88הרקה המחלמה תפוקתב הבר הדימב ורוקמש – הז גשומ ,ינקירמאה רשקהב .)המאתהב( 2018 תנש

 םע ,)הזה תופידעה רדסב( היסורו ןיס םע רקיעב תיחכונה הפוקתב דדומתהל יאקירמאה ךרוצה תא הבר הדימב

  .םיימואלניבה עשפהו רורטה םעו ,ןאריאו האירוק-ןופצ תמגודכ )rogue regimes( םיררוס םירטשמ

 ,ןאריא ןיב םיקבאמה תא אטבמ "תויגטרטסא תויורחת" גשומה ,ינוכית-חרזמהו ילארשיה רשקהב

 םירחתמה לש העפשהה תמילב לעו ,העפשה לע – לארשי םג תמיוסמ הדימבו ,היסור ,ב"הרא ,תוינוסה תונידמה

 םיינקירמאה תוחוכה ,89תינאריאה העפשההו תוססבתהה תא עונמל הסנמ לארשי – המגודל ,הירוסב .םירחאה

 םינאריאה תעתרהב םג דיקפת םהל שיש הארנ לעופב ךא שעאדב םחליהל ידכ רקיעב הנידמב םיאצמנ םנמא

 תכרעמה לעו תיטילופ-תילכלכ-תיחרזאה תכרעמה לע םתעפשה תא קימעהל םיסנמ םיסורה ,90םיסורהו

 הבחר תולכתסהב .דועו ,הירוס םע ימורדה הלובגב הלשמ העפשה יבחרמ ססבל הסנמ היכרות ,תירוסה תיאבצה

 העפשה קבאממ קלחכ הנידמב תיאבצ תוחכונ דסמלו הירוס לע עיפשהל יסורה ץמאמה תא םיראתמה שי – רתוי

 הידועסו ,ןיס ,ןאריא ,הפוריא חרזמ תונידמ לומ תיסורה היצקארטניאב םג יוטיב ידיל אבש ,ב"הרא לומ ילבולג

 רצייל םינוש םימרוג לש םיצמאמ לע עיבצהל ןתינ הזע תעוצר לש רשקהב םג .)םירחא םילוקישמ הרקמ לכב(

 .ןאריאו ,רטק ,היכרות ,מ"עאמ ,םירצמ ,ןזאמ ובאו תושרה :םהיניב תיגטרטסא תורחת לעו ,העפשה

 רואית רשאמ ,תואיצמה לע םירקוחה ידי-לע תלטומש הגשמה רתוי איה וז תיתסיפת תרגסמ םג ךא

 הבצמ תא הרפיש הנידמ וזיא וא תויורחתה וקזחתה םאה ןוגכ תולאש ןוחבל ןויסינה .איהש יפכ תואיצמה

 עגונה "לע רופיס"ב םנמא רבודמ – תישאר .יתייעב אוה יריפמא עדימ תועצמאב תויגטרטסאה תויורחתב

 תאטוח )תיביטקודניאה( הללכההש רורב ךא ,over-arching story ןיעמ ,ת"הזמב תויושחרתהה לש ןייפואל

 ןיא ,הירוסב העפשהה תויורחת ןידכ הזע תעוצרב העפשהה תויורחת ןיד ןיא .תססבתמ איה םהילעש םיטרפל

 תרשפאמ םנמא הללכהה .'וכו ,ןיסלו היסורל ב"הרא ןיב ילאבולגה קבאמה ןידכ קאריעב העפשהה תויורחת ןיד

  .םייטרקנוק םירשקהבו ,יריפמאו יביטקודד ןפואב התופקת תא ןוחבל ןתינ אל ךא ,הירואיתל עיגהל

 ןתינ המו ,תורחתב חצנמ ימ אלא ,תורחת תמייקתמ םאה ןניא תובושחה תויניעידומה תולאשה ,ךכל רבעמ

 םאה טופשנ דציכ .הובג וניא ולא םירשקהב עדימה לש וכרע ,יתנבהל .תויגטרטסאה תויורחתהמ דומלל

 םינאריאה תא םיחצנמ םיסורה םאה טופשנ דציכ ?המצעתה ןונבלב העפשה לע ןאריאל הידועס ןיב תורחתה

 
 .םייגטרטסא םירקחמל םילשורי ןוכמ :םילשורי .תויונמדזהו םימויא :שדח ןוכית חרזמב לארשי .)2018( ןתנוי ,רייפס 85

https://bit.ly/2Im9CEA. 
86.https://bit.ly/2CzLLd7. )2017 December(. National Security Strategy of the United States of America 
87.https://bit.ly/2CbX9QM .)2018(. Summary of the 2018 National Defese Strategy of the United States of America 
 .ויתודוא ביחרהל םוקמה הז אלש ,םלש יגטרטסא םוחתמ קלח םיווהמ "תיתורחת היגטרטסא"ו "תויגטרטסא תויורחת" םיגשומה 88
 היגטרטסא ןיב תוקיז המכ לע .םהלש ינוחטיבה םושייל רוקמה והז הבר הדימבו ,יקסעה םלועב םיקהבומ םייוטיב שי ולא םיגשומל
 :ולא תורוש בתוכ לש ורמאמ תא ואר תיקסע היגטרטסא ןיבל תינוחטיב
 .)רבמבונ( 480-481 ,תוכרעמ ?תיקסעה היגטרטסאהמ דומלל תינוחטיבה היגטרטסאה הלוכי המ .)2018( 'א מ"לא

https://bit.ly/2V2CKlS. 
 םילשורי ןוכמ :םילשורי .הירוסב התמילבל לארשי לש הלועפה ןויגהו ןוכיתה חרזמב תינאריאה תולהנתהה .)2018( בקעי ,רורדימע 89
 .https://bit.ly/2tqa4Yg .םייגטרטסא םירקחמל
90.https://bit.ly/2Gzfrgb. The NationalKaram, Joyce (2018). General Votel visits At Tanf base in Syria.   
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 ןובשח לע תקזחתמ הזע תעוצרב םירצמ לש העפשהה םאה עירכנ דציכ ?הירוס לש ילכלכה םוקישה לע תורחתב

 תא ךירעהל ךירצו ןתינש רורב ירהש .אוה ךופהנ .ךרע לכ עדימל ןיאש ןועטל יתנווכב ןיא ?רטק לש העפשהה

 םידועסה לש החלצהה תדימ תא וא ,הזע תעוצרב סאמח לש חוכה ןיינב יכילהת לע ןאריא לש העפשהה תמצוע

 םתוסח ןב( ירירח הלשממה שאר לע םיצחל תלעפה תועצמאב ןונבלב הללאבזחו ןאריא לש העפשהה םוצמצב

 לע ,ללכב םא ,הלבגמ ןאריאל היסור ןיב םיסרטניאה דוגינ הווהמ המכ דע חתנל בושחש רורבו .)םידועסה לש

 – תיגטרסאה תורחתב חצני ימו חצנמ ימ תמגודכ – ליעל יתנייצש תולאשה ךא .הירוסב תינאריאה תוססבתהה

 .יריפמאו יטרקנוק עדימ תועצמאב קר תורתפנ אל ,רוכזכ ,תומולעתו .תומולעת ןרקיעב ןה

 ןיבהל ידכ תואיצמה תא גישמהל תרשפאמ איה םאה :אוה ,ךכיפל ,תיתסיפתה תרגסמה לש יזכרמה ןחבמה

 ןיאו םעט ןיא ?תואיצמב יונישל האיבמש היגטרטסא תריציל לאיצנטופה רצונש ךכ ,רתוי םלש ןפואב התוא

 תויכשמה וא תויללכ שפחל םעט ןיא .תיתסיפתה תרגסמב םיעיפומה םיחנומל תורורב תורדגה שפחל ךרוצ

 יטרקנוק רשקהב תיטנוולרו המיאתמ איה – היגטרטסא ומכ – ירהש ,תיתסיפתה תרגסמה תאטבמש הירואיתב

 יפוסוליפה רשקהב ןייטשנגטיו ץילמהש יפכ – ךירצ ,קמועל התוא ןיבהל ידכ .תילאסרבינוא הניאו ,ימעפ-דחו

 רשקהה תא ןיבהלו ,"םיטרפב בורקמ לכתסהל" – רמאמה ךשמהב טוריפב ראתא התוא הייגוס ,רתוי בחרה

 ,תומימעב תלעותהו המצועה תא ןייטשנגטיוומ תחקל םג םוקמ שיש הארנ .שומיש הב השענ ובש יטרקנוקה

 קויד לש תובישחה ,יעדממ תוחפ אל יתונמא אוהש םוחתל האיכ .יגטרטסאה ןיעידומב םיקסוע ונא רשאכ

 ,יללכ ןפואב "ןיעידומ" גשומה לע ןייטשנגטיו לש השיגה תא ליחהל שיש ונעטש ויה רבכ .תלבגומ איה ומושייב

 .91לעופב םשוימ אוה ןהב םינושה םיכרדב קוסעל שי – תורדגה ול שפחל םוקמבו

 תויתסיפתה תורגסמה לש םייטקרפה םושיייהו ךרעה
 לארשי וב ןפואה תא ןוחבל תרשפאמ ת"הזמב תויגטרטסאה תויורחתה תא תראתמה תיתסיפתה תרגסמה

 ותירב ילעבב רזענ אוה דציכו ,92ל"הצ תייגטרטסא יכמסמב הראותש יפכ העפשההו העינמה תשיגב שמתשמ

 ,ףקות הנשמ תלבקמ וז הלאש .)תיסורה םג ךא( תינאריאה העפשהה םע דדומתהל ידכ )םינקירמאה רקיעב(

 לומ אקווד ואלו – היסורו ןיס לומ םהלש תולהנתהה תא םיגישממ םמצעב םינקירמאהש ןוויכמ אקווד

 תיתסיפתה תרגסמה .)great power competition( תומצעמ ןיב תורחתכ וא ,תיגטרטסא תורחתכ – םינאריאה

 ךכ ךרוצל רזעיהל ןתינ( תיגטרטסא תורחת התואב שמתשמ אוה םילכ וליאב לואשל ל"הצל םורגל הכירצ וזה

 וליאו ,)DIME: Diplomatic, Information, Military, Economic ,תלבוקמה תינקירמאה היגולונימרטב

 ליחמ אוהש רחאל ,תאז .93תילארשיה תיגטרטסאה תוברתל םאות היהיש ןפואב – ליעפהל לוכי אוה םילכ

  .ויביריו ,)םינאריאה( ויביוא ,)םינקירמאה( ותירב ילעב לע םג ולא תולאש

 רתוי םיליעיו םייטנוולר העפשה ילכ שי םיסורלו םינאריאלש ןיבהל רשפאמ וזה תיתסיפתה תרגסמב שומיש

 םישמתשמ םינושארה .ב"הראל רשאמ םג תיקלח הדימבו תוינוסה תונידמל רשאמ תויגטרטסאה תויורחתב

 
91International Gaspard, Jules J. S. (2017). Intelligence without Essence: Rejecting the Classic Theory of Definition.  

Journal of Intelligence and Counterintelligence. 30 (3). pp. 557-582. 
 .https://bit.ly/2K6GZev .ל"הצ תייגטרטסא .)2018( ל"כטמרה תכשל :ל"הצ 92
 הז אלש ,היגטרטסאה ידומילב יזכרמ חנומב רבודמ .יגטרטסאה רשקהב תוגהנתה ינייפאמ אטבמ "תיגטרטסא תוברת" חנומה 93
 תוברת .)2012( ירטימד ,יקסמדא :ואר םייאבצ םיניינעב תוכפהמ לע תוברתה תעפשה תא תאטבמה המגודל .ויבגל ביחרהל םוקמה
 :ןמש ןב .לארשיו תירבה-תוצרא ,היסורב םייאבצ םיניינעב הכפהמה לע תיגטרטסאה תוברתה תעפשה :תיאבצ תונשדחו תיגטרטסא
 .תוכרעמ תאצוה – ל"הצ ,מ"עב רואל האצוה ןדומ
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 ;םינווגמ םיטביה תלעב עדימ תמחולב םישמתשמ ;רישי ןפואב יאבצ חוכ םיליעפמ םג ךא proxies-ב ראשה-ןיב

 םג ךא העתרה ךרוצל השק המצועכ םג ,העפשה רצייל ידכ םיילכלכ םיבאשמב תמכחותמ הרוצב םישמתשמ

 דחא אוה ,הארנכ ,היסור אישנ( םינווגמ םייטמולפיד םיצמאמ םיליעפמ ;94תוהדזה תריצי ךרוצל הכר המצועכ

 ךא .דועו ,)...ןאריא לש ןוילעה גיהנמה םעו לארשי תלשממ שאר םע שגפיהל לוכיש םלועב םידיחיה םיגיהנמה

 רצייל םיחילצמש םייטמולפיד םילכבו ,תלבגומ םתוליעיש םיילכלכ םילכב רקיעב םישמתשמ םינורחאה

 תלבגומ הרוצב רישי ןפואב םייאבצ תוחוכ םיליעפמש ;לבגומ ןפואב תאז םג ךא השק המצוע ליעפהלו העתרה

 הדימב – ןכל .דועו ;תיסחי תלבגומ הרוצב תאז םג ךא proxies םיליעפמש ;םינאריאה לומ אקווד ואלו תיסחי

 ןוחבל הכירצ איהש הארנכ ,תויגטרטסא תויורחת ןתוא תרגסמב הלש םיסרטניאה תא םדקל הצור לארשיש

 השדח תיתסיפת תרגסמ רציימ הזכש ןויד .ב"הרא םע הלש פ"תשה יגוס תא םגו ,הלש העפשהה ילכ תא קמועל

  .דרפנ ןויד ויבגל חתפל )ץלמומ ףא יתעדלו( ןתינ ;"העפשה ילכ" – הב ןודל ןתינש

 תיתנידמה המרב ולאכ רקיעב ךא – תויגטרטסא תויורחתב םה םג םיקסוע םינקירמאהש רכינ ,ךכל רבעמ

 ילככ מ"במה תא האור לארשיש דועבו .95ןאריא לומ ת"הזמב העפשה לע תורחתכ אקווד ואלו ,היסורו ןיס לומ

 גשומל תינקירמאה תוסחייתהה ;96ל"הצ תייגטרטסאב ןיוצש יפכ ,העפשההו העינמה תייגרטסאב יזכרמ

"Grey Zone Competition"97 תרגסמב אל .מ"במל סחיב תילארשיה הסיפתל ההז אל ךא ,המוד ילוא איה 

 .הלש יטקרפה יוטיבב אל םגו ,הלש תינויערה

 לש תלוכיה תא ןוחבל לארשיל עייסל הלוכי איה .ינוסה הנחמה רבדב תיתסיפתה תרגסמה יבגל םג ךכ

 ןפואב לועפל – רטק ןיבל )םירצמו מ"עאמ ,הידועס רקיעב( ןהמ קלח ןיב רבשמה עקר-לע – תוינוסה תונידמה

 ,תויעישה תויצילימה ,הללאבזח ,ןאריא( יעישה הנחמה דגנו תינאריאה העפשההו תוססבתהה דגנ דכולמ

 לש תיגטרטסאה תוברתה תא ןוחבל םג תרשפאמ איה .)יקלח ןפואב הירוסב דסא רטשמ ,ןמיתב םי'תוחה

 םילכב רקיעב רבודמ הידועס לש הרקמב תוחפל – םהלש העפשהה ילכ םיליעי המכ דעו ,תוינוסה תונידמה

 םג הלוכי איה .)ןמיתב םי'תוחה דגנ הכרעמה תא המגודל ואר( םייאבצ םג ךא ,)ןונבלב המגודל ואר( םיילכלכ

 לע תססובמש ,ת"הזמב םינקירמאה םימיקמש תירבה – MESA-ל סחיב לארשי לש התדמע תא שבגל עייסל

 שומיש ,ןכל .98תינאריאה העפשהה םעו ידאה'ג-יפלסה רורטה םע דדומתהל רקיעב הדעונשו ,תוינוסה תונידמה

 ילאיצנרפיד ןפואב – תוינוסה תונידמה לומ תילארשיה תוינידמה לש "שוטיל" רשפאל לוכי תיתסיפתה תרגסמב

 
 :ואר םיגשומה לש יסיסב רואיתל 94

Nye, Joseph (2008). Get Smart: Combining Hard and Soft Power. Foreign Affairs. July/August. 
.https://fam.ag/2pHopih 

 העתרה תריציב םינקירמאה לש קוסיעה תמצועו ףקיה תא םישיחממשו ,הנורחאל ומסרופש םירקחמ ינשב אוצמל ןתינ ךכל המגוד 95
 :היסורו ןיס לומ

Mazaar, Michael J. et al. (2018). What Deters and Why: Exploring Requirements for Effective Deterrence of Interstate 
.https://bit.ly/2A7AmkY. . Washington DC: RAND CorporationAggression 

Hicks, Kathleen H., Schaus, John & Matlaga, Michael (2018). Zone Defense: Countering Competition in the Space 
.https://bit.ly/2Scttpm. Washington DC: CSIC. between War and Peace 

 .ל"הצ תייגטרטסא ,ל"כטמרה תכשל 96
 תוחוכה תוירחאבש ולאכ ראשה-ןיב ,םידחוימ םיגוסמ המחול בייחמה המחלמל םולש ןיב בחרמכ grey zone-ל ןיינעמ יוטיב 97
 ,)CENTCOM( ינקירמאה זכרמה דוקיפ דקפמ יחכונה רמאמה תביתכ תעב ,)Votel( לטוו לרנגה לש רמאמב אוצמל ןתינ ,םידחוימה
 :אבה רמאמה תא בתכ רשאכ )SOCOM( םידחוימה תוחוכה דוקיפ דקפמ דיקפתבו

Quarter.  st. 1Joint Forces QuarterlyVotel, Joseph L. et al. (2016). Unconventional Warfare in the Grey Zone. 
.https://bit.ly/2SXWhqk 

98.https://bit.ly/2y3Lq1k. The NationalMcElroy, Damien (2018). Mesa: A Historic Moment Very Much in the Making.   



 
 

 

21 

 רקיעב( תויטרקנוק תויגוסל סחיב םג ךא ללוכ ןפואבו ,ב"הרא תועצמאב םג ךא רישי ןפואב ,הצובקכ םג ךא

 .)ידאה'ג-יפלסה רורטה תייגוס םג ילואו ,תינאריאה ,תיניטסלפה

 יכילהת לע העפשהב תוינוסה תונידמה לש תיסחיה השלוחה תא שיחמהל םג לוכי "ינוסה הנחמה" גשומב שומיש

 ,ןבומכ ,תאז לכ .תיניטסלפה הייגוסל סחיב ןתעפשה לע חכוותהל ןתינו ,ןאריאל םירושקה ת"הזמב קמועה

 םיכמתנה םימרוגלו ןאריאל סחיב יכ ,הז רשקהב ,תוארל ןיינעמ .יביטקייבוא ןפואב אלו – תילארשיה תיווזהמ

 ריצה" גשומב שומיש השענ תוקוחר םיתיעל קר ךא ;"יעישה ריצה" גשומב שמתשהל לארשי הטונ – הדי-לע

 רבדהש ןכתיי ,ךכל תיתימא הביס שי יתעדלו ,"ריצ" אלו "הנחמ" גשומב שומישל הביס שיש הדימב .99"ינוסה

 קיפסמ .םיעישה םימרוגה לש )האלמה אל םא םג( תיסחיה תודיכלל סחיב ,םינוסה לש תויטנרהוקה רסוחמ עבונ

 אל ,הארנכ ,רבד לש ופוסבש – 2017 תנשב ץרפש רטק ןיבל םירצמו מ"עאמ ,הידועס ןיב רבשמה תא תוארל

 קמוע תא וא ;100היכרות םעו ןאריא םע הירשק תא קזיח ףא תמיוסמ הדימבו ,רטק לש היכרד יונישל איבה

 היכרותב ידועסה יאנותיעה חצר לש היישרפה עקר-לע ראשה-ןיב ,היכרות ןיבל הידועסו םירצמ ןיב תוחיתמה

 קלחש רוכזל בושח הז רשקהב .תוינוסה תונידמה לש תלבגומה תודיכלב חכוויהל ידכ ;2018 רבוטקואב

 .ולא םיאשונב בשק עיקשהל תושרדנ ןהש ריבס ןכלו ,101תוביצי תויעבמ יסיסב ןפואב תולבוס םג תונידמהמ

 תויטנוולר תושיג – ןייטשנגטיו לש תורחואמה תוסיפתהו תיטסיטמגרפה היפוסוליפה

 תויתסיפתה תורגסמה תנבהל
 תא שיחמהל הסנאו ,102םזיטמגרפל סחיב סמיי'ג םאיליוו לש ותביתכ לע רקיעב ססבתא הז רמאמב

 לש םינוש םינויפא ןיב םזילאודל דגנתמ :103ראשה-ןיב ,הז יפוסוליפ םרז .יגטרטסאה ןיעידומל ולש תויטנוולרה

 ,תויגשומ תותימאו תויריפמא תויתימא ,עדמו תד ,רמוחו חור( תוישונאה הרכהה תורוצ לש וא תואיצמה

 היפלו ,104תמאה לש )תיטנדנופסרוקה הסיפתה( "המאתהה תרות" תא רקבמ ;)'וכו ,םזיציריפמאו םזילנויצר

 תויזיפאטמ תוטישל דגנתמו ;105ראתמ אוהש תואיצמה תא קיודמ ןפואב גציימ אוה םא יתימא אוה טפשמ

 קר תוירואיתו תונעט ןיב לדבה שיש שיגדמ םזיטמגרפה .ךדיאמ תינוציק תונקפסל םג ךא דחמ תויטסילנויצרו

 וא תוליעומה ןחבמב תונעט קדוב םזיטמגרפה .ןהב יטקרפה שומישה תובקעב תואיצמב לדבה תורציימ ןה םא

 :הרורב הרוצב תיטסיטמגרפה תמאה תסיפת תא חסינ )Schiller( רליש .ןתותימאל ןחבמה םג והזו ,תויטנוולרה

"Truth depends on its consequences"106.  

 
 תיגטרטססא הכרעה :ךותב .ןוכיתה חרזמב יעישה ריצה לומ ינוסה ריצה .)2016( המיס ,ןייש :ב ואר םיחנומה ינשב שומישל המגוד 99
 .129-135 'מע .ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה :ביבא לת .)םיכרוע( המלש ,םורב & תנע ,ץרוק .2016-2017 ,לארשיל
.https://bit.ly/2Imdoht 

100.https://wapo.st/2V4ZG3V. on PostWashingtTharoor, Ishaan (2017). The Persian Gulf crisis over Qatar, explained.   
 ירקחמל ןוכמה :ביבא לת .992 .לע טבמ .םינוכיס ריתעו ץאומ יוניש ךילהת :תידועסה ברע .)2017( לאוי ,יקסנ'זוג & סומע ,ןילדי 101
 .https://bit.ly/2X4oT0a .ימואל ןוחטיב

 םג םינורחאה םירושעבו ,)Schiller( רליש ,)Perice( סריפ ,)Dewey( יאויד םהיניב – םירחא םיגוה םע םג ההוזמ םזיטמגרפה 102
  .רתויב המלשהו תחלוקה איה סמיי'ג לש הביתכה ,יתייארב ךא .)Rorty( יטרור

 .13 'מע .םזיטמגרפ ,סמיי'ג 103
 :ואר תמא לש תונוש תוירואית חותינל 104

Foulkes, Paul (1976-1977). Theories of Truth. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series. 77. pp. 63-72. 
 .התוא ףקותו – "תיטסילאירה המגידרפה" הל ארוק ,)2006( יתכרעמה ןיעידומה לע ותדובעב ,תינרג 105
106Transactions of the Charles S. Pierce Society: Porrovecchio, Mark (2015). F.C.S. Schiller’s Last Pragmatism Course.  

A Quarterly Journal in American Philosophy. 51 (1). p. 96. 
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 םיכרדה תא תוצממ" אל ןהש ןעט ךא ,עדי תריציל תויעדמה תודותמה לש תובישחב ןימאה םזיטמגרפה
 קודבל שי )beliefs( תונמאהו תוירואית לש ןתותימא תא ןוחבל ידכ .107"םהיתונומא תא םישכור םדא ינב ןהב

 תוסנתהל ,inquiry(109( הריקחל םזיטמגרפה סחיימש המצועה .108 ןהיתוכלשהל עגונה ןויסינה תועצמאב ןתוא

  .ולא תורוש תאירק רחאל תטלוב הקידבלו

 לש ביכר ןמצע ןהש( תובשחמש..." :ןויסינה ןיבל תונויערו תונמאה ,תוירואית ןיב רשקה תא ריבסמ סמיי'ג
 םירחא םיביכר םע תעדה תא חינמש סחיב דומעל ונל תועייסמ ןהש הדימב קר תויתימא תושענ )ונלש ןויסינה
 רשפאיש ןויער לכ...םייגשומ ךרד ירוציק תועצמאב םתיא דדומתהלו תויתיצמתב םתוא םכסל ,ונלש ןויסינה לש
 דבועש ,קפסמ חרואב םירבדה ןיב רשקמש ,רחא קלח לכ לא ונלש ןויסינה לש קלח לכמ החלצהב עונל ונל
 ןחבמכ ןויסינה לע שגד המשש ,תיטסיציריפמא השיג יהוז .110"...הדובע ךסוחש ,םירבדה תא טשפמש ,החטבב

 דוע לכ תוטשפהב ריכהל טלחהב ןכומ"  טסיטמגרפה ינש דצמ ךא .תמאה לש םג ךכיפלו תוירואיתה לש יזכרמה
 רובע תוליעיה קר אל אוה תוירואתה לש יזכרמה ןחבמה .111"...םייטרפה םישיה ןיב טוונל ונל תורשפאמ ןה

 םירקמה ןיב תוקיזו םירושיק רוצילו ,תואיצמה תא שרפל ןהב שמתשמל עייסל ןתלוכי אלא ,ןהב שמתשמה

  .המצעלשכ תואיצמה לש גוצייל סחיב תנחבנ אל ןתותימא ךא ,ןויסינה תועצמאב תונחבנ תוירואיתה .םייטרפה

 תורגסמה לע ןוידל תויטנוולר איה םגש ,ןייטשנגטיו לש תרחואמה השיגהמ םינייפאמ המכ ראתנ תעכ

 אלו ,הפשב ולש יטקרפה שומישה איה גשומ לש ותועמשמ היפלו הסיפתב דקמתנ תאז תרגסמב .תותסיפתה

 וב השענ וב יטרקנוקה רשקהה רואל תעבקנ גשומ לש תועמשמה יכ ןעט ןייטשנגטיו .יהשלכ תיזיפאטמ תוהמ

 ריהבהל םילוכי םיטוטיצ המכ .תויללכ וא תוילאסרבינוא תוירואית םיגשומה לע ליחהל ןתינ אל ןכלו ,שומיש

 )ראתל ,רמולכ( רידגהל ונתלוכיב ןיאש ,רבדה שוריפ המ ךא" :יחכונה רמאמל ולא תוסיפת לש תויטנוולרה תא
 תונומא ינימ לכל תולקב ליבומ הזש םגה – רמול ןאכ ןתינ...?םשב םתונכל קר אלא וללה תודוסיה תא
 הלימ אוה םאה' הלאשה ךא .טפשמ םעפו הלימ םעפ תויהל לוכי 'וכו "ש" וא "א" ןמיסהש – תולפת תויפוסוליפ
 ,ןאכ םיבייח ונא רתוי הבר תוריהבב תוארל ידכ" ,112"ותוא םיבתוכ וא םיאטבמ ובש בצמב היולת 'טפשמ וא
  .113"שחרתמב בורקמ ןנובתהל ;םיכילהתה יטרפב דקמתהל ,םימוד םירקמ רופס-ןיאב ומכ

 ןייטשנגטיו ,המגודל ,ךכ ."תומימעה חבשב" :ןייטשנגטיו לש השיגב םיביכרמ תונכל ןתינ הבר הדימב

 המ עדוי ינניאש רמול הצרתה - ,'םיחמצב הלוכ הסוכמ התייה עקרקה' :רואיתה תא רסומ ינא רשאכ"ש ריבסמ
 – '!ןאכ ךרעב דומע' והשימל רמוא ינא םא" :רחא םוקמבו .114"?חמצל הרדגה תתל לגוסמ ינניא דוע לכ חש ינא
 רסח' ושוריפ ןיא ןכש .!'קיודמ יתלב' שוריפ המ ןיבנ ךא ול...?םלשומ ןפואב דקפתל הז רבסה לכוי אל םולכ
 ראתמ אוה הב שומישה ןפוא תאו ,תישונאה היישעהמ קלח הפשל יתועמשמ םוקמ ןתונ ןייטשגטיו .115" 'תלעות

 
 .27 'מע .םזיטמגרפ ,סמיי'ג 107
108. p. 96.Pragmatism Course F.C.S. Schiller’s LastPorrovecchio (2015).   
 הז גשומ לש תוטלובה ןיבל ,םיבר םיטסיטמגרפ םיגוה ידי-לע גצומש יפכ )inquiry( הריקחה גשומ ןיב ןוימדה תא תוארל ןיינעמ 109
 :הז רשקהב וארו – "תיביטרפוא הריקח" וא "תיתכרעמ הריקח" היורקשו ל"הצב הגוהנה הקיטקרפב
 .https://bit.ly/2T0Rwfv .ודד זכרמ ,הכרדהו הרות תביטח ,םיעצבמה ףגא ."תיביטרפוא תונמא"ל אובמ ,)2016( ל"הצ

 .73-72 'מע ,םזיטמגרפ 110
 .81 'מע ,םש 111
 .58 'מע .תויפוסוליפ תוריקח ,ןייטשנגטיו 112
 .60 'מע ,םש 113
 .68-67 'מע ,םש 114
 .75 'מע ,םש 115
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 תניחבמ אלו תואיצמב וב שומישה תניחבמ ,ןוימד אטבמה – 116"ןושל יקחשמ" גשומה תועצמאב ראשה-ןיב

 .גשומ ותוא לש םינוש םייוטיב ןיב ,גציימ אוהש ינתוהמה וא יזיפאטמה דוסיה
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 תונמאו עדמ לש בוליש – יגטרטסאה יניעידומה רקחמה
 

 תואמגוד המכ לע םג ונעבצהשו תויתסיפתה תורגסמה לש יטרואיתה סיסבה תא ונראיתש רחאל

 תיטרואית הלאשב ןודל ןתינ ,תוידוחיי תויפוסוליפ תוסיפת יתש ןיבל וניב הקיזב ונקסעש רחאלו ,תויטרקנוק

 ,יתומשרתהל ,הוולמ וז הלאש ?דחי םג םהינש וא ,תונמא ,עדמ אוה םאה :יגטרטסאה ןיעידומל הרושקה תפסונ

  .שרופמו רהצומ ןפואב דימת אל םא םג – תיניעידומה הקיטקרפה ישנא תא

 ןיעידומב האור ,לארשי-ןב ומכ ,118ןורב .117תיעוצקמה תורפסב תובר הנודינ רבכ "תונמאהו עדמה" תייגוס

 תנשב םסריפש ,)Johnston( ןוטסנו'ג .120ומושיי ךרוצל תיעדמה השיגב דדצמו ,"תואיצמה רוריבל 119דסומ"

 ךירצ רקחמה תאש ןעט ,תינקירמאה ןיעידומה תליהקב תירקחמה תוברתה לע רתויב ידוחייו ףיקמ רקחמ 2005

 ןיבל ןיעידומה ןיב םיוושמה םירקחמ םימייק ,ףסונב .scientific process(121( יעדמה ךילהתהמ קלחכ תוארל

 ןיב ןוימדה לע םיעיבצמה םירקחמ אוצמל רתוי השק ךא .122האופרה ומכ ,רתוי "תוכר" תויעדמ תונילפיצסיד

 רקיעב – תונמא םגו עדמ םג אוה יניעידומה רקחמהש ןעוט יחכונה רמאמה .123תונמאה ןיבל יגטרטסאה רקחמה

 .קסוע אוה ןהב )ימואל ,יגטרטסא ,יתכרעמ ,יטקט( ןיעידומה תומרבו ,ולש רקחמה יאשומב תולתכ

 תא ןוחבל תלוכיל רקיעב ןווכתא ,124"עדמ" גשומל סחייתאשכ .תיגשומ הרהבה הז בלשב עצבל בושח

 תרקחנה העפותה לש "קוריפ" רחאל ,ןויסינה תועצמאב יתיפצתו יריפמא ןפואב תוירואיתהו תורעשהה

 עדמה ןיב )תוהז אל( הקיז לע עיבצמשו )perPop( רפופ לרק לש ותסיפת תא ץמאמה ,לארשי-ןב .125היביכרמל

 והשמ םייק ןורקיעב םאה ,לואשל שי .תויעדמל דאמ רורב ןוירטירק םייק ,רפופ יפ לע" יכ ןעוט ,ןיעידומה ןיבל
 הניסח הניא הנעטה םא ,הזכ רבד םייק םא .תיתימא הניא הרומאה הנעטהש ,תעדל ונל םורגל יושעש ,םלועב

 
117International Journal of Intelligence and Marrin, Stephen (2012). Is Intelligence Analysis an Art or a Science?  

Counterintelligence, 25(3). pp. 529-545. 
 ."תמא טסופ" ןדיעב הטאד גיבלו יניעידומ רקחמל תושיג ,ןורב 118
 הנווכב ןיא ."דסומ" הלימב )14 'מע .ןיעידומה לש היפוסוליפה ,לארשי ןב( לארשי-ןב לש שומישל יביל-תמושת תא הנפה ןורב 119
 לעופ יניעידומה רקוחה תא תוארל לוכי אל ןיעידומל סחיב תיעדמ השיגב קיזחמה היפלו הסיפתל אלא – יניעידומה ןוגראל חרכהב
-ןבש הארנו ,תואיצמה רוריבל "דסומ" ןיעידומב האר )2015( יבכרה םג .לעופ אוה וכותבש רודס "דסומ" אלל ,םלועהמ קותינב ,ודבל
  .המוד השיג )1999( ץמיא לארשי

 השיגה" ןיבל ;הב קיזחמ וניא ןורבש השיג – "עדמכ ןיעידומ" ןיב דירפהל שי ,ןכל .עדמ שרופמ ןפואב ןיעידומב האור אל ןורבש םגה 120
 .הב ךמות ןורבש השיג – "ןיעידומל תיעדמה

121Washington DC: Central Intelligence Analytic Culture in the US Intelligence Community. Johnston, Rob (2005).  
.https://bit.ly/2XdHw1FAgency, Center for the Study of Intelligence. p. 17.  

122Jonathan D. (2005). Improving Intelligence Analysis by Looking to the Medical Marrin, Stephen & Clemente,  
Profession. International Journal of Intelligence and Counterintelligence. 18 (4). pp. 707-729. 

 :ואר עדימה תוכפהמ עקר-לע אקווד עדמ אלו תונמא אוה ןיעידומהש ןעוטה רמאמל 123
Denece, Eric (2014). The Revolution in Intelligence Affairs: 1989-2003. International Journal of Intelligence and 

Counterintelligence. 27 (1). pp. 27-41. 
 .הז רמאמ לש ופקיהמ גרוח םיגשומה לש ףיקמו םלש חותינ 124
 שומיש תועצמאב דיתעה יבגל תויזחת תריציו ,יביטקודניא ןפואב תוילאסרבינוא תוירואית תריצי םה עדמה לש םיפסונ םידיקפת 125
 בתוכש ,חורהו הרבחה יעדמב ,ללכבו – םייטנוולר תוחפ ולא םידיקפת ,יגטרטסאה רקחמה לש הרקמב .תוירואית ןתואב יביטקודד
 םצעמ ,תיסחי תלבגומ איה דיתעה יבגל תויזחת רצייל תלוכיה ,יניעידומה רקחמל הקזח הקיז ילעב םימוחת םהב האור ולא תורוש
  .יוזיחל תנתינ הניאש תישונאה תואיצמה לש העבט
 היעשי ,ןילרב :ןילרב היעשי לש קתרמה ורפס תא ראשה-ןיב ואר םיקייודמה םיעדמל סחיב הרבחה יעדמ לש תוידוחייל רשקהב
 .םיקפוא תיירפס ,דבוע םע תאצוה :ביבא לת .םהיתודלותבו תונויערב םינויע :תואיצמה תשוחת .)1996(
 ףוסוליפה לש ורפס תא ואר ,דיתעה יבגל רבעהמ קיסהל תלוכיה לש םג ךכיפלו ,היצקודניאה לש תיגולה תופקתה-יא םצעל רשקהבו

 .םלש תאצוה :םילשורי .םדאה עבט לע תכסמ .)2013( דיוייד ,םוי :)Hume( םוי דיוייד ,18-ה האמה ןב יטוקסה
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 יפכ ,ךכל רבעמ .126"תיעדמ הניא איה ,הכירפהל ךרד םוש ןיא םא ,אל םאו ;תיעדמ הנעט איה יזא ,הכרפה ינפב

 ןיאש חינא תאז תורמל ךא .127םייתביס םירשק שפחל ןויסינה אוה עדמה לש םינייפאמה דחא ,'ץיבוביל ןעטש

 חותיפל תונבומ תוטיש אטבמש הזככ יתוא שמשי ןורחאה גשומהו – 128"תיעדמ השיג" ןיבל "עדמ" ןיב תוהז

  .תיתרוקיב הניחבל םג ןתינה ,עדיה

 הכרפהל וא תומיאל תנתינ הניאש תיביטקייבוס הריציל רקיעב ןווכתא ,"תונמא" גשומל סחייתאשכ

 עדמ :הז רמאמ ךרוצל ,ןכל .היציאוטניא תועצמאב םייטסילוה הריציו תולכתסה איה התוהמשו ,םייריפמא

 תולת אלל ,יביטקייבוא ןפואב תמייק הבר הדימבש ,תואיצמה תא )to discover( תולגל )קר אל( רקיעב ודיקפת

 תמייק אלש ,השדח תואיצמ )to create( רצייל )קר אל( רקיעב הדיקפת תונמא וליאו ;129ומצע יוליגה ךילהתב

 .רצויה לש ותוליעפ אלל יביטקייבוא ןפואבו המצעלשכ

 יעדמ סיסב רצייל ךרוצב הריפכ התועמשמ ןיא תונמאכ יגטרטסאה יניעידומה רקחמל תוסחייתהה

 הרבחה יעדמ ימוחתמ 131תוינתוכיא תוטישב שומיש תושעל ךירצ ןיעידומה .130תויעדמ תוטישב שמתשהלו

 םיתיעל ןהל שיש – )Grounded Theory( 132הדשב תנגועמה הירואיתה ומכ – ןדוסיב תויביטקודניא ,חורהו

 ,134םיקייודמה םיעדמה ימוחתמ תויתומכ תוטישב שמתשהל ךירצ םג ןיעידומה .133יטסיביטיזופ סיסב

 םיביכרמל תויטנוולר שי םדוקה קרפב וגצוהש תויפוסוליפה תוסיפתל םג ,ךכל רבעמ .ןדוסיב תויביטקודד

 ,"הדשב תנגועמ" הירואית תריציל המיאתמ ,הארנ ךכ ,תיטסיטמגרפה הסיפתה .יניעידומה רקחמב םייעדמה

 ןיעידומה לש היגולומטסיפאלו היגולוטנואל םיאתמש ןפואב – תיטסיביטקורטסנוקו תיביטקודניא ,תינתוכיא

 
 .59 'מע .ןיעידומה לש היפוסוליפה ,לארשי ןב 126
 .18 'מע .תרדושמה הטיסרבינואה תאצוה :ביבא לת .עדמה לש היפוסוליפה לע תוחיש .)1996( ףסוי ,יסגא & והיעשי ,ץיבוביל 127
 .ןורב ידי-לע יביל-תמושת התנפוה הז אשונל םג 128
 ,םיטנווקה תקינכמ לע עבטה יעדמב תוירואיתהמ ראשה-ןיב הלועש יפכ – עדמה יגוס לכל סחיב תפרוג אל ,ןבומכ ,איה םגש הסיפת 129

 לת .תיעדמה הבשחמה תודלות .)1984( באז ,רלכב :המגודל ,הז רשקהב ואר .תדדמנה העפותה לע העיפשמ הדידמה םצעש הנבההמו
 .106 'מע .תרדושמה הטיסרבינואה תאצוה :ביבא
 םהלש רקחמה אשומב יוניש םירצוי אל גולופורתנאה וא גולויצוסה םאה :המגודל ,ךכ .הרבחה יעדמל םג תיטנוולר וזכש תוגייתסה
 הרבחה יעדמ לש הרקמבש ,"תדדמנה העפות"ה תא תונשמ אל הדידמהו תיפצתה םאה ?ותוא םירקוחו עדימ וילע םיפסוא םה רשאכ
 ?תישונאו תיתרבח איה

 ,) sAnalysis of Competing Hypothese –ACH( "תורחתמה תויורשפאה" אוה יניעידומה רשקהב וזכש הדותמל קהבומ יוטיב 130
 לש היגולוכיספב קסעש ,)Richards J. Heuer( ריוה סדר'ציר לש םסרופמה ורפסב םג הרכזוה איה .תובר םימעפ הילא סחייתמ ןורבש
 תאצוה ,ןוחטיבה דרשמ :ביבא לת .יניעידומה רקחמה לש היגולוכיספה .)2005( .'ג סדר'ציר ,ריוה :תוירקחמה תויטהבו ןיעידומה
 .תוכרעמ

 :ואר יניעידומה רקחמל ינתוכיא רקחמ לש תויטנוולרה תשחמהל 131
Walsh, Patrick F. (2017). Improving Strategic Intelligence Analytical Practice Through Qualitative Social Research. 

Intelligence and National Security. 32 (5). pp. 548-562. 
 הלש תויטנוולרה רואיתל .תיעדמה התופקת לע תרוקיבמ םיתיעל תלבוסש םגה ,תוירואית תריציל הרבחה יעדמב תרכומ הטיש 132
 :ואר יניעידומה רקחמל

Zohar, Eran (2013). Intelligence Analysis as a Manifestation of a Grounded Theory. International Journal of Intelligence 
and Counterintelligence. 26 (1). pp. 130-160. 

 ."תמא טסופ" ןדיעב הטאד גיבלו יניעידומ רקחמל תושיג ,ןורב :התוא ףקותו ,"תכנחמה" וז השיג הנכמ ןורב 133
 :ב אוצמל ןתינ יאבצ יניעידומ רקחמ ךרוצל תויתומכ תוטישב תושעל ןתינש שומישל תניינעמ המגוד 134

Bang, Martin (2016). Pitfalls in Military Quantitative Intelligence Analysis: Incident Reporting in a Low Intensity 
Conflict. Intelligence and National Security. 31 (1). pp. 49-73. 
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 לש היגולודותמב תיטסיביטקורטסנוקה השיגל שגד ןתינ תונורחאה םינשב יכ ,ןייצל שי הז רשקהב .יגטרטסאה

  .יניעידומה רקחמה ימוחתב עייסל הלוכי וז המגמש הארנו ,135הרבחה יעדמ

 יוטיב .”the Myth of Scientific Methodology“136 רבעב התנוכ רבכ ןיעידומה לש תויעדמל הייטנה

 וינייפאמל ,ןכל םדוק רכזוה רבכש ,טנק ןמרש לש תוסחייתהב ראשה-ןיב אוצמל ןתינ תיעדמה השיגל קהבומ

 Like any solid cocnceptual construction, the National" :תינקירמאה ןיעידומה תליהקב רקחמה לש
Intelligence Estimate is prepared in rough accordance with the procedures of the scientific 

method"137. תיניעידומה תוברתה תא הבר הדימב םויכ תנייפאמ ןיידע וז הסיפתש ןכתייו )Intlligence 

Culture( רקחמב .תוקיפסמ ןניא ןה ךא ,תוליעיו תובושח תויעדמה תוטישה יכ ,הארנ ךא .138תינקירמאה 

 .תרחאו תפסונ השיג ןהילא תוולתהל הכירצ יגטרטסאה

 םיאצממ( תיפצתו עדימ לע תוססבתה לש ןבומב – ןיעידומל תיעדמ השיג תשרדנ ןכא יטקטה רקחמב

 תריציל הטישה .esStructured Analytical Techniqu(139( תונבומו תורודס תודותמב שומיש ךות ,)םייריפמא

 איה הסיסבב ךא – )ללכה לא םיטרפהמ( תיביטקודניא וא )טרפה לא ללכהמ( תיביטקודד תויהל הלוכי עדיה

 – תיטסילאיר הרקיעב תויהל הכירצ תיגולוטנואה הסיפתה .שדחה עדיה תריציב בר ךרע שי עדימלו ,תיעדמ

 הכירצ תיגולומטסיפאה השיגה .תולגל ןיעידומה ךירצ םתואש םיטקייבוא תואיצמב םימייקש חינהל ,רמולכ

 םג ,תויעדמ תוטישב תולגל ןתינ התוא םלועב תויקוח תמייקש חינהל ,רמולכ – תיטסיביטיזופ הרקיעב תויהל

 היצנגיליטניא לש םילכו )big data( קתע ינותנ יוצימ .תוישונא תוטלחהל םירושקה םיניינעב רבודמ רשאכ

  .140יוזיחל ללוכ ,הזכש רקחמל דחוימב םייטנוולר תויהל םילוכי )genceArtificial Intelli( תיתוכאלמ

 תיגולוטנואה הסיפתה .הריציה םג ךכיפלו ,תונמאה יביכרמ וקזחתי – יגטרטסאה רקחמל רובענש לככ ךא

 – תיטסילאידיא רתויו ;רקוחב תולת אלל תואיצמב םימייק םיטקייבואה היפלו – 141תיטסילאיר תוחפ היהת

 הלגמ אוהש וא ,הבישחו הגשמה תועצמאב תוירואיתה וא םיטקייבואה תא "רצוי"ש הז אוה רקוחה היפל

 היהת תיגולומטסיפאה הסיפתה .ילקיזיפ אלו טשפומ ןפואב ךא ,"תואיצמב" םימייק םנמאש תונויערו תוסיפת

 רתויו ;תיעדמה הטישב תולגל ןתינ התוא ,םלועב תויקוח תמייק היפל – 142תיטסיביטיזופ תוחפ

 הניא ,רקוחה ידי-לע רצונש יטרקנוקה רשקהל קר הנוכנ העפות לש הנבהה  היפלו – תיטסיביטקורטסנוק

 
135. 23 Qualitative Inquiryitical Inquiry. Charmaz, Kathy (2017). The Power of Constructivist Grounded Theory for Cr 

(1). pp. 34-45. 
136. Washington Curing Analytical Pathologies: Pathways to Improved Intelligence AnalysisCooper, Jeffrey R. (2005).  

.https://bit.ly/2XdHXJl, DC: Center for the Study of Intelligence. P. 25 
137. 36 (5). Washington DC: Central Studies in IntelligenceKent, Sherman (1992). A Crucial Estimate Relived.  

Intelligence Agency, Center for the Study of Intelligence. p. 112. 
 .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה ןויער תוחתפתה ,תינרג 138
 :ולאכש תוקינכטב שומישל הטישה תא תינקירמאה ןיעידומה תליהק )2007( רבעב הרידגה וב ןפואה תא ואר 139

https://bit.ly/2omMs2O. 
  ,Big Data and Strategic IntelligenceLim . :ואר הז רשקהבו ,יגטרטסאה רקחמב םג עייסל תולוכי ולא תוטיש 140
 :ואר יניעידומה רקחמה ןיבל )םזיביטקורטסנוקו( םזילאיר ןיב רשקה חותינל 141

Lillbacka, Ralf G. V. (2013). Realism, Constructivism and Intelligence Analysis. International Journal of Intelligence 
and Counterintelligence. 26 (2). pp. 304-331.  

 :ואר יניעידומה רקחמל םזיביטיזופה לש תויטנוולרה לע 142
Manjikian, Mary (2013). Positivism, Post-Positivism and Intelligence Analysis. International Journal of Intelligence 

and Counterintelligence. 26 (3). pp. 563-582. 
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 תודוס תפישח תוחפ היהי ןיעידומה לש ודיקפת .143םייללכ םייתביס םירבסה רצייל הלוכי הניאו ,תילאסרבינוא

 ןיאש תולאש ,רמולכ – תומולעת ןורתפ רתויו ;תולגל ןתינ התוא םלועב הבושת ןהילע שיש תולאש ,רמולכ –

 תיביטקודניא ;טרפה לא ללכהמ – תיביטקודד היהת עדיה תריציל הדותמה .144הבושת ןהילע תויהל הלוכי אלו

 תרציימש וזכ רקיעב ,תיפיצפס העפותל יטרקנוק רבסה תריצי – abductive רקיעבו ;ללכה לא םיטרפהמ –

 לש יריפמאה סיסבה ,רמולכ – תוירואיתה חותיפבו עדיה תריציב עדימה לש וכרע .תויפיצהמ תגרוחו העתפה

  .םצמוצמ ,145רינל םג ןעטש יפכ ,היהי – רקחמה ירצות

 םע ;146"תיתכרעמה"ו "תכנחמה" ,ןורב רקיב ןתוא תושיגה לש בוליש שרדנ ,ךכיפל ,יגטרטסאה רקחמב

 תוארל ךירצש ונעט ףאש םיחמומ שי .תונמא לש םיביכרמ םעו ;"תיעדמה" ןורב ארק הל השיגה לש םיביכרמ

 רתוי תיתונמא הארנכ איה "רופיס" גשומה לש היצטונוקהו ,telling-story"147" לש גוס יניעידומה רקחמב

 תנייפאמש תיביטיאוטניאו תיטסילוה תולכתסהל רקיעב שרדנ ,ךכיפל ,יגטרטסאה רקחמה .תיעדמ רשאמ

 ,תיריפמא הניחבמ )הכרפהל ןתינש וא( ססובמשו "םיביכרמל תקרפמ" תולכתסהל רשאמ תוחפ אל ;תונמא

 יגטרטסאה ןיעידומה לש רקחמה אשומ – המצע היגטרטסאהש איה ךכל הביסה ,הבר הדימב .148עדמ תנייפאמש

 יטסילוה םוחת איה םג הווהמ– "לוחכה דצ"ב רבודמ םא ךומתל ןיעידומה רומא ובש םוחתהו ,ביריב רבודמ םא

 הדעונ היגטרטסאה .יוליג לש םוחתמ תוחפ אל ,הריצי לש םוחתו ;149יעדמו יטילנא אוהשמ תוחפ אל ,יתונמאו

 .150םיבושח םיכילהת הב תוהזלו תואיצמה תא ןיבהל קר אלו ,התגשמה רחאל תואיצמב םייוניש רוציל הרקיעב

 תעכ הסננ .ןתווהתה תליחתב תוינפת תוהזל יגטרטסאה ןיעידומה לש ודיקפתב טעמ אל ונקסע ןכל םדוק

 ,151תורכומ תוינבתב יוניש תוהזל תלוכי תיעדמ השיגל שיש רורב .תונמאהו עדמה תייגוסל הז ןויד םג רשקל

 הקיזה םע דחא הנקב אוה םג הלוע 152עדמב תויטמגידרפ תוכפהמל סחיב ןוק סמות ףוסוליפה לש ותשיג ץומיאו

 
 הביטנרטלא ועיצה ךא ,יגטרטסאה יניעידומה רקחמל רושקה לכב םזיביטיזופה לש תולבגמה לע ועיבצה םנמאש ולאכ םג ויה 143
 :תיטסיביקורטסנוק הניאש

Ben-Haim, Yakov (2018). Positivism and its limitations for strategic intelligence: a non-constuctivist info-gap critique. 
Intelligence and National Security. 33 (6). pp. 904-917. 

 רבודמ המכ דע הלאשב הצמתמ םהיניב לדבהה ,ללככו – תומולעתו תודיח ,תודוס ןיב הנחבאה תא )2015( ורפסב ראתמ ןורב 144
 .יביטקייבוא ןפואב תואיצמב םימייק ןכאש רקחמ יאשומב

 רקחמל סחיב ךומנ אוה ךא ,"תיבצמה" הנבהל וא יאבצה רקחמל סחיב הובג אוה עדימה לש ינוחבאה ךרעה יכ שיגדה )1983( רינל 145
 ."תיסיסבה" הנבהל אוה יתכלממה

 ."תמא טסופ" ןדיעב הטאד גיבלו יניעידומ רקחמל תושיג  ,ןורב146
147. p. 475.Theory and PracticeTrevetron,   
 .קוריפ לש ןויערה דמוע םסיסבבש ,)חותינ השעמל וא( רקחמ ,sisanaly הלימה לש םייגולומיטאה םיטביהה תא ןוחבל ןיינעמ 148
 תיטסילוה תולכתסה ןיבל יטילנא חותינ ןיב הריתס שי ,הרואכל ,ןכל .הבכרה ,הזתניס – synthesis ןכא אוה analysis-מ ךפיהה
 חרזמב גוהנ וב ןפואה ןיבל ,תיטילנא הרוצב תועפות סופתל ברעמב גוהנ וב ןפואה ןיב לדבהה לש ןיינעמ רואיתל .העפות לע המלשו
 :ואר ,תיטסילוה הרוצב תועפות סופתל היסאבו

Nisbett, Richard E. & Miyamoto, Yuri (2005). The Influence of Culture: Holistic Versus Analytic Perception. Trends in 
Cognitive Sciences. 9 (10). pp. 467-473. 

 :ואר המגודל .הז רמאמ לש ופקיהמ גרוח הלש חותינו ,תורפסב תובר הנודינ "תונמא וא עדמכ היגטרטסאה" תייגוס םג 149
Brodie, Bernard (1998). Strategy as an Art and a Science. Naval War College Review, 51 (1). pp. 26-38. 

 .16 'מע .תיביטרפוא תונמאל אובמ ,ל"הצ 150
 :ב ואר ,םיביגמ קר אלו ,דיתעה תאו הביבסה תא םיבצעמ םיחילצמ םינוגראש ךכל – יקסעה רשקהב המוד תוסחייתה

Hamel, Gary & Prahalad, C. K. (1994). Competing for the Future. Harvard Business Review. July-August. 
.https://bit.ly/2yClklm 

 אוה םג .דחאכ םייקסעו םיינוחטיב – םינוגרא םידדומתמ םמיע תואדווה-יא תייגוס ביבס ,םינורחאה םירושעב תובר רקחנש אשונ 151
 .יחכונה רמאמה לש ףקיההמ גרוח

 .ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת .תויעדמ תוכפהמ לש הנבמה .)1977( סמות ,ןוק 152
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 השיגה םגו ,תיטסילוההו תיביטיאוטניאה השיגה אקווד ךא .תואיצמה תסיפתב םייוניש ןיבל תויעדמ תושיג ןיב

 וז איה .תוינפתה יוהיז ךרוצל רתוי המיאתמ ,היצקודד לע אלו 153abduction לע תססבתמה תיגול הקסהל

 .תינפתה חתפתת דציכ ךירעהל רשפאל לוכי הסיסבב דמועש ןוימדהו ,תוינבתמ הגירח לש יוהיז רשפאל הלוכיש

 תא ,תומייקה תוירואיתה תועצמאב ותוא ריבסהל ןתינ אלש ,שדח עדימ טרפב תוהזל תלוכיב ןומט חתפמה

 העתפה" עונמל ידכ םג ,ךכל רבעמ .התוא ריבסהל ידכ השדח הירואית םג הכירצמה השדח המגמ לש התוחתפתה

 רוקחל שרדנש הנבהה םצע .תיעדמה וזמ תיטנוולר רתוי היהת תיתונמאה השיגה ,ןכל םדוק הניוצש "תרזופמ

 תולכתסהמ עיגת ,)154"המלסה לש הקימניד"( תווהתהה לש הקימנידה תא רוקחל וא ,רחא רקחמ אשומ

  .תיעדמו )תיטילנא( תקרפמ תולכתסהמ אלו ;)תיטתניס( תרבחמו תיטסילוה ,תיביטיאוטניא

 המגודכו – "ןוימד" גשומל הרושק יגטרטסאה ןיעידומה לש יתונמאהו יעדמה יפואל סחיב תפסונ הייגוס

 לשכב שרופמב הקסע 2001 רבמטפסב 11-ב רורטה יעוגיפ רחאל ב"הראב המקוהש הריקחה תדעוו ,תטלוב

 הדימב .תיתריצי הבישח ודדועיש םינונגנמ דסמל הצילמה ראשה-ןיב ךא ,failure of imagination(155( ןוימדה

 תועצמאב ןוימד ילשכ לע רבגתהל ןויסינב תימינפ הריתס תמייק יכ ,הארנו – ןורומסקואב רבודמ תמיוסמ

 ןוימד חותיפל הבוט הטיש איה עדי חותיפל סיסבכ דיתעה יבגל תוזתופיה תריציש רורב .תויעדמו תורודס תוטיש

 – םייתבשחמ םיליגרתו "תויעדמ" תונוכמה תוטיש סיסב-לע השענ רבדה םא םג ,רבד לש ופוסב ךא .תויתריציו

 לש ידוחייה רשקהה תא ןיבהלו ,היציאוטניא הבר הדימב ליעפהל ךרטצי יגטרטסאה יניעידומה רקוחה

 .רשקהה לע תיטסילוה תולכתסה תרגסמב קסוע אוה הב תיטרקנוקה היצאוטיסה

 ינש ןיב בולישה תא רוחבל אלא ,תונמא ןיבל עדמ ןיב תימוטוכיד הדרפה עצבל ךרוצ ןיאש הארנ ,ןכל

 תועצמאבו ,תוחתפתמו תומייק תוינבת תוהזל ,תואיצמה תא תולגלו ןיבהל עייסת תיעדמה השיגה .םימוחתה

 םיטינרבקל עייסל ןיעידומל רשפאלו )Nye( יינ ףזו'ג לש ותסיפת תא שממל םג לכות איה תורודס תודותמב

 הגירחו תוינפת תוהזל ,המלשו תיטסילוה הנומת תוארל רשפאת תיתונמאה השיגה .156דיתעה לע בושחל

 םג הדימ התואב .תואיצמה לע תוידוחיי תולכתסה תורוצ רצייל םג הבר הדימבו ,ןתווהתה תליחתב תוינבתהמ

-ב שמתשהלו ,תושיגה ןיב בלשל אלא ,עדיה תריציל ךילהתכ היצקודד ןיבל היצקודניא ןיב רוחבל ךרוצ ןיא

abduction השיגה תיצמת םג יהוזו ."תויפיצהמ תוגרוח"ש תועפותל םייטרואיתו םיינושאר םירבסה רצייל ידכ 

 ןיב :םירבדה ינש ןיב בלשתש הטישב םיצפח םתא" :רתוי רחואמ ראתנ התוא ,תיטסיטמגרפה תיפוסוליפה
 ןוחטיבה ןיבו ,תולכתסההו המאתהה חור ןיב רמולכ ,תוניצרב ןתוא תחקל ןוצרהו תודבועל תיעדמה תונמאנה
  .157"הזה ןוחטיבהמ תדלונש ,תיטנמורה וא תיתדה ,תינטנופסה הריציהו םיישונא םיכרעב ןשונה

 
 הב תיטסיטמגרפה הסיפתל ראשה-ןיב הרושקשו היצקודניאל היצקודדה ןיב "רשג" הבר הדימב הווהמש ,abduction-ה תשיג 153

 תוטישה לע ,ךכ וא ךכ .דרפנ רקחמל אשונ והזש ןכתיי .ןיעידומה אשונב תיעוצקמה תורפסהמ תיסחי תרדענ ,רמאמה ךשמהב קוסענ
 :ואר )reasoning( הקסהל תונושה

Behfar, Kristin & Okhuysen Gerardo A. (2018). Perspective – Discovery Within Validation Logic: Deliberately 
Surfacing, Complementing, and Substituting Abductive Reasoning in Hypothetico-Deductive Inquiry. Organization 

Science. 29 (2). pp. 323-340. 
Staat, Wim (1993). On Abduction, Deduction, Induction and the Categories. Transactions of the Charles S. Peirce 

Society. 29 (2). pp. 225-237.  
 ירעפ :ןיעידומה תמחלמ .)2014( סומע ,לארה :ואר המלסה לש הקימניד לאכ "ןתיא קוצ" עצבמל ן"מא סחייתה וב ןפואה רואיתל 154
 .https://bit.ly/2EjbbPN .ץראה .הזעב המחלמב כ"בשל ן"מא ןיב תוכרעהה

155https://bit.ly/2iwak0Q . 
15693.-. 73 (4). pp. 82Foreign AffairsNye, Joseph S. (1994). Peering into the Future.   
 .50 'מע .םזיטמגרפ ,סמיי'ג 157
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 דבורב תואיצמה תא תולגל םגו ,תואיצמה תגשמהל םילכ רצייל םג יגטרטסאה ןיעידומה לוכי דציכ ךא

  ?יביטקייבוס םגו יביטקייבוא םג תויהלו ,תונמאכ םגו עדמכ םג דקפתל לוכי אוה דציכ ?יגטרטסאה
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 יגטרטסאה ןיעידומה לש תויביטקייבואה תלאשו ,תיתכרעמה השיגה
 

 תויהל ךירצ ,תיעדמה השיגל רושקשו ,ליעל הניוצש תיטסילאירה המגידרפה לע ססבתמה ןיעידומ

 תואיצמהו ,"יולת יתלב ףיקשמ" לש תולכתסהה תיווזמ ,תואיצמה תא תולגל שרדנ אוה .ויפואב יביטקייבוא

 תיטסיביטקייבוא איהש ,תיטסילאירה המגידרפה יפל .יוליגה ךילהת וא תיפצתה תובקעב הנתשמ אל המצע

 לגעמ" םינוכמה ,ולש הצפההו רקחמה ,ףוסיאה יטביה לע – יגטרטסאה ןיעידומה תריצי לש ךילהתה ,הסיסבב

 תיתונמא השיגב ןיעידומ ךא .תולגל ןיעידומה דעונ התואש ,תרקחנה תואיצמה לע עיפשמ אל – 158"ןיעידומה

 תולכתסהה תיווזמ עבונ רבדה ,תואיצמב תוידוחיי תוינבת ההזמ אוה םא .יטנרהניא ןפואב יביטקייבוס אוה

 תואיצמב תמייק וזכש תינבתש הדובעהמ אלו ,יטרקנוק רשקהב העפותה תא ןחובש ןנובתמה לש תידוחייה

  .המצעלשכ

 ןובשח לע עמתשמב ,ןיעידומה לש םייתריציה םיטביהה תא תוגיצמש תוסיפתהמ קלח יכ ןועטל ןתינ

 םיטביהב – םזיביטיזופל תדגנתמה 159תיטסינרדומ-טסופ השיג תוגציימ ,"תואיצמה רוריבל דסומכ" וידיקפת

 השיגדמה השיגל ,ןבומכ ,תדגונמ וזכ תיטסיבטלר השיג .ולש םייגולודותמהו ,םיגולומטסיפאה ,םייגולוטנואה

 תולבוקמה דוסיה תוחנהמ לודג קלח לע רערעמ ןכא ,הז רשקהב ,תינרג .ןיעידומה לש תויביטקייבואה תא

 ,ףוסיאל רקחמ ןיב הקיזב רובע ,)היוליגו( תמאה ןיבל וניב סחיהמ לחה – תיניעידומה הירואיתבו הקיטקרפב

 וניב הקיזה דעו ,ותריצי ךרוצל "םודא"ל "לוחכה" ןיב תשרדנה הקיזה ךרד ,הערתהה םוחת לש תויטנוולרה ךרד

 ראשה-ןיב תוססבתמה – יתכרעמה ןיעידומה יבגל ויתונעטש שיגדמ תינרגש ןוויכמו .תיתכרעמה הבישחה ןיבל

 דבורל םג תויטנוולר – 160תיתכרעמה תיאבצה הבישחל סחיב הונ ןועמש ר"ד )'לימב( ל"את לש ויבתכ לע

 ןיב הקיז שי תוחפה לכל ,ןכל .יגטרטסאה ןיעידומה תא חתנל ידכ ןהב רזעיהל לכונ הז רמאמב ,161יגטרטסאה

 תורגסמב האורה השיגה ןיבל ,תויגשומ תוכרעמ לש ןוניכו תוגשמה לע שגד המשה תיתכרעמה השיגה

 .יגטרטסאה ןיעידומה לש יזכרמ דיקפת תויתסיפתה

 הזבו ,ללכב ןיעידומב הליבומ הקיטקרפכ הדסמתהו העבקתה אל ןיידע תיתכרעמה השיגהש הארנ ,ללככ

 םייטנוולר ,יתכרעמה ןיעידומה םג עמתשמבו ,תיתכרעמה הבישחה תונורקעש םינעוטה שי .162טרפב יגטרטסאה

 ראית ןורב ,תאז תמועל .163תיחכונה תעב תילארשיה ןיעידומה תליהק ינפב םידמועה םירגתאל סחיב דחוימב

 קוסיעה רשאכ הליחתמ הייעבה..." :יתכרעמה ןיעידומבו תיתכרעמה השיגב תורושקה תונכסה תא אקווד

 
 יכילהת תא היוגש תירואית הרוצב ראתמש לדומכ ןה – "ןיעידומה לגעמ" תסיפת לע תובר תונעט תועמשומ תונורחאה םינשב 158
 :ואר תוגציימ תואמגודל .תיחכונה הפוקתה ירגתא תא תמאות אל ולש תיביטמרונה השירדהש לדומכ ןהו ,ןיעידומה
 .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה ןויער תוחתפתה ,תינרג

 ןוכמה :ביבא לת .רבמצד .)3( 5 .היגטרטסאו אבצ :ךותב .ןיעידומ תיישעל השדח השיג – 2.0 ןיעידומ .)2013( רפוע ,'ג & ידוד ,בוט ןמיס
 .https://bit.ly/2V4UcWP .42-27 'מע .ימואל ןוחטיב ירקחמל

Hulnick, Arthur S. (2006). What’s wrong with the Intelligence Cycle. Intelligence and National Security. 21 (6). pp. 959-
979. 

 :ראשה ןיב ואר םזינרדומ-טסופהו ןיעידומה לע 159
Rathmell, Andrew (2002). Towards Postmodern Intelligence. Intelligence and National Security. 17 (3). pp. 87-104. 

 .תוכרעמ תאצוה :ביבא לת .תיאבצ תוניוצמ לש התווהתה :הכרעמה תונמא .)2003( ןועמש ,הונ 160
 .15 'מע .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה ןויער תוחתפתה ,תינרג 161
 םצמוצמ יגטרטסאה ןיעידומה םוחתב תיתכרעמה השיגל םירושקה םירפסהו םירמאמה רפסמש הארנ תיעוצקמה תורפסב םג 162
 ."תיתרוסמה" וא תיטסילאירה השיגל סחיב יתועמשמ ןפואב

 .21 'מע .תירוזיא תוביצי רסוח לש ןדיעב יגטרטסא-ינידמה ןיעידומה ,רסוורפוק 163
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 תמצעתמ איהו...תבכרומה תואיצמה תא ץמאל ןויסינ ןובשח לע אב 'תיביטקייבוס הנבה' התואבו הגשמהב
 םמצע תא תוארל םיקיספמה רקחמה ישנא לש תיעוצקמה םתוהזב יונישל םיליבומ ולא םיכילהת רשאכ
 יתועמשמה רבשה וקש – ל"הצב תיתכרעמה הבישחה תא ורקיב םירחאו ;164"תואיצמה רוריבל ץמאמה יליבומכ

  .165)2006( היינשה ןונבל תמחלמ ,הארנכ ,היה הלש

 ,תינרג אבילא יתכרעמה ןיעידומה ןיבל תיטסילאירה המגידרפה ןיב תבלשמה םייניב תשיג טקונ הז רמאמ

 Critical( יתרוקיבה םזילאירה תשיגל רוזחל םוקמה הז .םזיביטקייבוסל םזיביטקייבואה ןיב םג ןכלו

Realism( יכ ,ןעוט ןורב .וזכש תבלשמ השיגל סיסב תווהל הלוכישו ,166ןורב לש תיעדמה ותשיג סיסבב תדמועש 

 .ולש דוביעה יכילהתב ןהו ימלוגה רמוחה תקפהב ןה תוירשפאה תויטהל דאמ םיעדומ תאזה השיגה ידדצמ..."
 רחואמ .167"תרוקיבלו הניחבל דימת תודמועה תוזתופיה תניחבב אוה םתושרל דמועה עדיהש םינימאמ םה ,ןכל

 ןיבל יתרוקיבה םזילאירה ןיב ןוימדה תא הארנ ,הז רמאמ רזענ ןהב תויפוסוליפה תוירואיתב ןודנ רשאכ ,רתוי

 ונלש תוירואיתה תוכפוה ךכו" :תוירואית לש יטקרפה ןכרעב איה םג תקסועש – תיטסיטמגרפה הסיפתה
 תוירואיתה לע תוחונינב םינעשנ ונניא .חונמ ןהב אוצמל םילוכי ונאש תודיחל תובושת תויהל תולדחו םירישכמל
  .168"עבטה תא שדחמ ןתרזעב םיבצעמ ףא םיתיעלו המידק םיענ אלא ולאה

 ןתינש תיביטקייבוא תואיצמ ןה םהלש תויתכרעמה תוסיפתהו םיביריה לש תויגטרטסאה תונווכה םאה

 תעבקנ ביריה תייגטרטסאש רורב .יגטרטסאה ןיעידומל תועגונה תויזכרמה תולאשהמ תחא יהוז ?התוא תולגל

 ךא( חרכהב םייטנוולר אל X רשקהבו A יותיעב היבגל ןמיהמ עדימ תגשה ןכלו – ימעפ-דחו יטרקנוק רשקהב

 הסיפתה תא גישממ אל ומצע ביריה םיתיעלש םג רורב .Y רשקהלו B יותיעל )"םייטנוולר אל חרכהב" אל םג

 קלחבש רורבו ."לוחכה דצה" רובע ןכ תושעל םישרדנ יגטרטסאהו יתכרעמה ןיעידומה ךא ,ולש תיתכרעמה

 ךירצש עדימ ןיא ןכלו ביואה וא ביריה לש הטלחהמ תעבונ אל ללכ תיגטרטסאה תושחרתהה םירקמהמ

 רשקהב תיטסילאירה המגידרפה לע וא "יוליגה תמגידרפ" לע ללוגה תא םתוס רבדה םאה ךא ."תולגל"

  ?יגטרטסאה

 יגטרטסאה ןיעידומה ךירצ תיגטרטסאה הביבסב תויושחרתההו תוסיפתה תאש ןועטל שקבמ הז רמאמ

 תוירואית תריצי איה הזכש יוליגל םיכרדה תחא .יטקטה ןיעידומה לש ןבומב יוליגב רבודמ ןיא םא םג – תולגל

 ןתוא ךירפהל וא תמאל ןתינ אל םנמאש – תיגטרטסאה הביבסב תויושחרתהה תא גישמהל תורשפאמה

 – הזה רמאמב יזכרמ ביטומל ונרזח ךכו .עדימה תא ריבסהל תורשפאמ ןה ךא ,יריפמאה עדימה תועצמאב

  .תויביטקייבוסל תיביטקייבוא ןיב םג תמיוסמ הדימבו ,עדמל תונמא ןיב ,יוליגל הריצי ןיב בולישה

 ןיבל יגטרטסאה ןיעידומה שיא ןיב םיסחיה תכרעמל תורזגנ םג שי ןיעידומה לש תויביטקייבואה תייגוסל

 .תויביטקייבוא רמשל ידכ ,טינרבקהמ קתונמ הבר הדימב תויהל שרדנ יביטקייבוא ןיעידומ ירהש – יגטרטסאה

 
 .133 'מע ."תמא-טסופ" לש ןדיעב יניעידומה רקחמל תושיג ,ןורב 164
 :ואר 2006 תנשב ל"הצ לש הלעפהה תסיפת חותיפ ןיבל תיתכרעמה הבישחה ןיב הקיזה חותינל 165
 תונמאב תויוושכע תויגוס – םיבטקה ןיב ?)2006( הלעפהה תסיפת חותיפ ךילהתמ דומלל רשפא המ .)2017( הנד ,יריווס-רלזיירפ
 .https://bit.ly/2T1TEnm .תימוחת-ןיב תיאבצ הבישחל ודד זכרמ ,םיעצבמה ףגא ,ל"הצ .)ץרמ( 10 .הכרעמה

 :ואר ,"תויתביסה" גשומ לש םושייב תובכרומה לעו ,הנידמה יעדמב יתרוקיבה םזילאירה לע דחוימב ןיינעמ ןוידל 166
Kurki, Milja (2007). Critical Realism and Causal Analysis in International Relations. Journal of International Studies. 

35 (2). pp. 361-378. 
 .134 'מע ."תמא טסופ" לש ןדיעב יניעידומה רקחמל תושיג ,ןורב 167
 .69 'מע .םזיטמגרפ ,סמיי'ג 168
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 תרהזנשו ,169םינורחאה םירושעב תינקירמאה ןיעידומה תליהקב החתפתהש השיגה תא הבר הדימב םאות רבדה

 ,םימוסרפ לש בר רפסמ יפל תוחפל ,אוה היצזיטילופל קהבומ יוטיב .170ןיעידומה לש היצזיטילופה תנכסמ

 קאריעב תינומה הדמשהל קשנ לש ותואצמיה יבגל )CIA-ה רקיעב( ינקירמאה ןיעידומה לש היוגשה הכרעהה

  .2003171 תנשב ב"הרא החתפ הב הכרעמל הקדצהכ

 "לוחכה" לש תולכתסהה תיווז תא שיגדמש הזכ יאדוו ,ויפואב יביטקייבוס אוהש ןיעידומ ,תאז תמועל

 ןיב םיסחיה תכרעמ לש םינוש םיטביה .טינרבקה לש אלמ ףתוש תויהל שרדנ ,"םודאה" לע תולכתסהל סיסבכ

 סיבר'ג לש טרופמה חותינה ןוגכ ,םינורחאה םירושעב רתויב קימעמ ןפואב ורקחנ יגטרטסאל ןיעידומה

)Jervis(172, םתצלמה תא הנורחאל וראית ץיבוקשרהו בוט ןמיס .173ןתניחבל תויטרואית תורגסמ וחתופו, 

 לע םירערעמ םה ,יתנבהל ,עמתשמבו – תימואלה המרב 174תיפותיש השיגל תיתרוסמ השיגמ רובעל ,הז רשקהב

 .יגטרטסאה יניעידומה רקחמה לש ,םייעדמה םג ךכיפלו ,םייביטקייבואה תודוסיהמ קלח

 ראתלו ,היגטרטסא לש םושייב/ןונכתבו יגטרטסאה גרדב ךומתל רקיעב דעונ ,רוכזכ ,יגטרטסאה רקחמה

 םוקמ שי ,תאז רואל ."הלוחכה" היגטרטסאה לע עיפשהל תולוכיש תיגטרטסאה הביבסב תויושחרתהה תא

 הביתכה .יגטרטסאה דבורב םילעופה םידקפמהו םיטינרבקה וב םישמתשמ דציכו וילא םיסחייתמ דציכ קודבל

 .הנוש בצמה ב"הראב ךא ,175יסחי ןפואב הלד איה – ןיעידומ ישנא לש אלו ,םיטינרבק לש – לארשיב הז אשונב

 לש םישימחה תונשב אשונב רקחמ ךרע )Hilsman( 176ןמסליה ר'גור יאקירמאה ןיעידומה שיא :המגודל ,ךכ

  .וחיל סנ אל ןיידעש ךירעמ ינאו ;ןיעידומל סחיב תוטלחהה ילבקמ לש תוסיפתב דקמתהש ,םירשעה האמה

 סחיב תוריהב-יאמ רקיעב תועבונש ,יגטרטסאה ןיעידומה יפלכ םיטינרבקה לש תונעטה תא ראתמ ןמסליה

 םהל קפסמ ןיעידומהש םיתיעל ונעט םיטינרבקה .היגטרטסאל המורתל רושקה לכב ןיעידומה לש ףסומה ךרעל

 ןוויכמ ,ראשה-ןיב ,תאזו – שרדנ ןיעידומה וב יפיצפסה יגטרטסאה רשקהל קיפסמ יטרקנוק אל ךא ,יללכ עדי

 ונעט םג םה .ומצע טינרבקה ןתוא הווח וב ןפואב תויגטרטסאה תומלידב םיאיקב אל ןיעידומה ישנאש

 – קיפסמ תיטקרפ אל ,עמתשמבו – תימדקא הייטנ םע ,םיכוראו םילברוסמ םיתיעל םייניעידומה םירצותהש

 ירקוח לש תלוכיב וקפקפ םג םיטינרבקה .ולאכש םירצות תאירקל "ןמז םהל ןיא"ש םינעוט םיטינרבקה ןכלו

 ,םמצע םיטינרבקל סחיב – הל םורתל םג ןכלו היגטרטסאה תא ןיבהל ,ויהיש לככ םייעוצקמ ,םיריעצ ןיעידומ

 םע )יאשח וא יטמולפיד( רשק םמצעב םימייקמ ףאו ,היגטרטסאב ןויסינ ילעב ללכ-ךרדב םהש

 
 .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה ןויער תוחתפתה ,תינרג 169
170International Journal of Intelligence Bar Joseph, Uri (2013). The Politicization of Intelligence: A Comparative Study.  

and Counterintelligence. 26 (2). pp. 347-369. 
 היצזיטילופל הנעטה ןהיפל – םיליבומ םירקוח לש םדיצמ תונעט םג ,הריקחה תודעוו רחאל ,ב"הראב החתפתה הז אשונב 171
 :ואר הליבומ המגודל ,יניעידומה רקחמה לש )תונמא אל ,tradecraft( תונמואב םייסיסב םילשכ םג הבר הדימב "הריתסמ"

Jervis, Robert (2006). Reports, Politics and Intelligence Failures: The Case of Iraq. Journal of Strategic Studies. 29 (1). 
pp. 3-52. 

172204.-. 125 (2). pp. 185Political Science QuarterlyJervis, Robert (2010). Why Intelligence and Policymakers Clash.   
173Policy Consumer Linkage: A Theoretical Approach.  –986). The Intelligence Producer Hulnick, Arthur S. (1 

Intelligence and National Security. 1 (2). pp. 212-233. 
 :ךותב ?תלחות הל שי םאה – תימואלה המרב טינרבק-ןיעידומ יסחיב "תיפותיש השיג" .)2017( יש ,ץיבוקשרה & ידוד ,בוט ןמיס 174
 .https://bit.ly/2zCdEmE .93-77 'מע .ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה :ביבא לת .ינוי .)2( 1 .ןוחטיבו ןיעידומ ,רבייס

 ןיעידומה תליהק ירגתא :ךותב .טינרבקה לש טבמה תדוקנמ ןיעידומה .)2017( השמ ,ןולעי :ואר תינכדעו תיסחי הגירח המגודל 175
 .https://bit.ly/2NeIwOG .16-13 'מע .ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה :ביבא לת .)םיכרוע( ידוד ,בוט ןמיס & לאומש ,ןבא .לארשיב

176. USA: The Free Press.Strategic Intelligence and National DecisionsHilsman, Roger (1956).   
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 עדיהש ונעט םג םיטינרבקהמ קלח .רקחמ יאשומכ םירדגומ ןיעידומה ישנא רובעש םידידי/םיבירי/םיביואה

 ןורתי ןיא ןיעידומלו ,יולג עדימ לע ולוככ ובור ססבתמ יגטרטסאה תוטלחהה תלבקל עקר תריציל םרובע שרדנה

 .177םמצע םיטינרבקל סחיב הזכש עדימ חותינבו תקפהב

 ,תוטלחהה תלבקל עדימ קפסל םנמא שרדנ יגטרטסאה ןיעידומהש איה יחכונה רמאמב תיזכרמה הנעטה

 החנהב ,טינרבקה לע ןיעידומה שיא לש יזכרמה ונורתי .דיחיה ודיקפת וניא הז ךא ,יטנוולר "עקר" תניחבב

 לוכי אוה :רמולכ .תיתסיפתה תרגסמל רושק ,הילא תורושקה תומלידה תאו היגטרטסאה תא ריכמ ןושארהש

 ,תויגטרטסאה תויושחרתהה לע תולכתסה תטישל העצה היגטרטסאב קסועה טינרבקה רובע רצייל ךירצו

 לע לכתסהל לגרומ ןיעידומה שיאש ךכמ עבונ הז ףסומ ךרע .היגטרטסאה םושייבו שוביגב 178ול עייסתש

 יאשומ לע קומע עדי לעב אוה ,ףסונב ךא ."םילוחכה היגטרטסאה יפקשמ ךרד" תיגטרטסאה תויוחתפתהה

 .תיגטרטסאה הביבסה לש יטסילוהו םלש חותינב יתטיש ןפואב קסוע אוהו ,רקחמה

 

  

 
 ךא ."עדימה ןדיע" ,יחכונה ןדיעב יולגה עדימה תמצועו תובישח תא םישיגדמה םימוסרפ תואמ הארנכ ובתכנ תונורחאה םינשב 177
 הדימב "תורחתהל" ץלאנ דימת ןיעידומש הארנ ,עמתשמבו – הנש םישישמ רתוי ינפל ועמשוה ןאכ וטטוצש תונעטהש בל םישל בושח
 :ואר תינכדעו תגציימ המגודל .יולגה עדימל םיטינרבקה לש הרישיה תושיגנב תמיוסמ

Miller, Bowman H. (2018). Open Source Intelligence (OSINT): An Oxymoron? International Journal of Intelligence 
and Counterintelligence. 31 (4). pp. 702-719. 

  .תואבה תואקספב ךכב ןודנ .תיטסיטמגרפה השיגל ,ןבומכ ,אוה םג רושק היגטרטסאה שוביגל יטקרפה עויסה 178
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 ךשמה ירקחמל תוצלמהו תונקסמ ,םוכיס
 

 :תויפוסוליפ תוסיפת יתשל םאתהב יגטרטסאה יניעידומה רקחמל סחייתהל יתצלמה הז רמאמב

 לש ןדיקפת היפל הסיפתה תא רקיעב םיפוסוליפהמ ונלאש .ןייטשנגטיו לש תורחואמה תושיגהו ,םזיטמגרפה

 תויעב ןורתפב עייסל אלא ,תמאה תא וא תיביטקייבואה תואיצמה תא תולגל חרכהב וניא תוירואית

 אלו ,םייטרקנוק םירשקהבו הפשב םהב שומישל םאתהב םיגשומ לש תועמשמל תוסחייתהה תא ;תויטרקנוק

 ןיבל ,םיינויסינה םיאצממ לע תוססבתהו םזיציריפמא ןיב עצמאה ךרד תאו ;תוילאסרבינוא תורדגהל םאתהב

 םג אוה יגטרטסאה רקחמהש יתנעט הז סיסב לע .ןויסינב םייולת םניאש םיטשפומ םירבסה תריציו םזילנויצר

 שומישו תויתסיפת תורגסמ תריציש תוארהל יתיסינ תאז רואל .דחי םג יוליגו הריצי ודיקפתש ,תונמא םגו עדמ

 תורגסמה לש יטרואיתה סיסבה תא שיחמהל יתיסינ .וזכש תבלושמ השיגל קהבומ יוטיב הווהמ ןהב

 יזכרמ דיקפת ןיבל ןניב הקיזה תאו ,ןהב ןומטה ברה לאיצנטופה תא ,ןהב יטקרפה שומישה תא ,תויתסיפתה

 .ןתווהתה תליחתב תוינפת יוהיז :יגטרטסאה ןיעידומה לש ףסונ

 ןוידה תא רשפאל ידכ ,יגטרטסאה ןיעידומה תייגוסב םצמוצמ יפוסוליפו יטרואית סיסב גצוה רמאמב

 גרדב תוסיפתל תורושקה תועפות ןיבהל רומא יגטרטסאה ןיעידומה .תויתסיפתה תורגסמב יטרקנוקה

 – תיגטרטסאה הביבסב תויתועמשמ תועפות תוהזל ךירצ םג אוה .דידיה וא ביריה ,ביואה לש יגטרטסאה

 האצותכ אקווד ואל ,)emerging( תווהתמש – םייתסיפתו ,םייטילופ ,םייתרבח ,םיילכלכ םיטביהל תורושקה

 יטנוולרה גשומה ןכלו ,םיקייודמה םיעדמב רכומה ןבומב תיזחתב וא יוליגב רבודמ ןיא ."ינשה דצב" הטלחה לש

 םיקוחהו ,ילקיזיפ םויק ןיא ןיבהל וא תולגל רומא ןיעידומהש תוסיפתלו תועפותל ."הנבה" תויהל יושע רתוי

 .םיילאסרבינוא םניא םתולהנתהל

 סחיב ןאריאב תשבגתמה הסיפתה תא תוהזלו ןיבהל יגטרטסאה ןיעידומה רומא – המגודל ,לארשיב

 הפקתהה תינכתל סחיב הללאבזחב תשבגתמה הסיפתה תא ,ןיערגה םכסהמ ב"הרא תשירפ רחאל התולהנתהל

 תיניטסלפה הרבחב םיווהתמה קמועה ימרז תא ,הנורחאה י"ע ופשחנ לארשי ךותל רפחש תורהנמהש רחאל ולש

 הרהצהל םילגתסמ םיכרותה/םינאריאה/םיסורה וב ןפואה תאו ,ןזאמ-ובא לש םייתוגיהנמה םיישקה רואל

 םיאשונב יגטרטסאה ןיעידומל עייסל לוכיש יעמשמ-דח עדימ טעמכ ןיא .הירוסמ תוחוכה תגסה לע תינקירמאה

 תטלחה לש הרישי האצות תווהמ אלש תויתסיפת-תוילכלכ-תויטילופ-תויתרבח תויווהתהב רבודמ ירהש ,ולא

 לש תויגטרטסאה תויוברתה םע יגטרטסאה ןיעידומה לש ותורכיה עקר-לע ךא ."ינשה דצב" םיטינרבקה

 תניחב תועצמאבו ,)"הקומע תורכיה" ,היצקודניא( תיגטרטסאה הביבסה לש הינייפאמ םע וא םיביריה

 תויושחרתהה תא תוהזל שרדנ אוה ,)היצקודד( תווהתמה תועפותה תא ריבסהל תורשפאמה תוירואית

  .)abduction( שדח יטרואית רבסה ןהל קפסלו ,תינפת תווהמש תוינדיחיה

 ,תויטסיביטקורטסנוק תושיגב ,ללככ ,יוטיב ידיל ואובי יגטרטסאה יניעידומה רקחמב םייעדמה םיטביהה

 יכ םא ,םייביטקודד םה םא ןיב – םינבומו םירודס תויהל םיכירצ עדיה תריצי יכילהת .תויטסיביטיזופ אלו

 ,רבעה ןויסינ לע ססבתהל השק יכ םא ,םייביטקודניא ;תיסחי לבגומ היהי הכרפהבו תומיאב עדימה לש וכרע

 יטרואית רבסה קפסל הסנמש ןפואב ,abductive וא ;ידוחייו ימעפ-דח חרכהב אוה יגטרטסא רשקהש ןוויכמ

 םירושקה – םייתונמא םיטביה םג יגטרטסאה ןיעידומב יוטיב ידיל ואובי ,ליבקמב ךא ."העיתפמ" העפותל
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 ןיב קהבומ בוליש .היציאוטניא סיסב-לע ראשה-ןיב ,תוחתפתמו תווהתמ תועפות לש תיטסילוה הרוצב יוהיזל

 ומכ ,ןתווהתה תליחתב תוינפת תוהזל יגטרטסאה ןיעידומה לש ותוירחאב יוטיב ידיל אב תונמאה ןיבל עדמה

 .ןהב שמתשהלו תויתסיפת תורגסמ רצייל םג

 םגו ,תואיצמה תא ןיבהל םירשפאמה םייביטקייבוס "םייפקשמ" םג תויתסיפתה תורגסמב תוארל שי

 אל ,יטקטה ןיעידומהמ הנושב .תואיצמה לש רבסהו הנבה ךרוצל "םייפקשמה ךרד תולכתסהה" לש האצות

 ןיעידומ ;תיתסיפת תרגסמ אלל )היישע יכרצל :רמולכ( יאבצהו ינוחטיבה רשקהב יגטרטסא ןיעידומ רצייל ןתינ

 .אדירג יטרואית אלו ,יטקרפ םוחת רבד לש ופוסב אוה ינוחטיבה יגטרטסאה ןיעידומה .רשקה לוטנ היהי הזכש

 ךא ,ןיעידומב שומיש ושע סטארקוס לש ותפוקתב םיפוסוליפה רבכש שיגדמה חותינ ,הז רשקהב ,תוארל ןיינעמ

 .םייטרקנוקו םיטקרפ םירשקהב :רמולכ ;179הירואיתכ אלו חרזאה ייחו הנידמה רופיש לש םייטקרפ םיכרצל

 ןיעידומה לש םייתונמאהו םייתריציה םיטביהה תא יוטיב ידיל האיבמ תיתסיפתה תרגסמה תריצי

 ,התועצמאב ירהש – ולש עדמהו יוליגה יטביה תא םג יוטיב ידיל איבמ הב שומישה ,ליבקמב ךא .יגטרטסאה

 תוהזל רקיעבו ולש םייריפמאה םיאצממה תא ריבסהל ןיעידומה רומא ,הלש םייטרואיתה םירבסהה תועצמאבו

 יטביה ןיבו ,עדמו תונמא יטביה ןיב ,הב שומיש ןיבל תרגסמה תריצי ןיב – הזכש בוליש קר .תויגטרטסא תוינפת

  .היגטרטסא שוביגב עויס :יזכרמה הדיקפת תא אלמל תיתסיפתה תרגסמל רשפאל לוכי – יוליגו הריצי

 יתרבסה אל – תישאר .ךשמה ירקחמל סיסב תווהל תולוכיש תולאש המכו המכ םג יתבצה הז רמאמב

 יניעידומה רקחמה לש יתונמאה ויפוא יבגל הנעטה תא ףוקתל ןתינ ןכלו ,"תונמא" גשומב יתנווכ המל קמועל

 יתמש – תיעדמה השיגל יתסחייתה רשאכ .תויתייעב תמייק "עדמ" גשומל סחיב םג ,ךכל רבעמ .יגטרטסאה

 ,ןבומכ ,שי .תונעטה תא ךירפהל ידכ רקיעב וא תמאל ידכ םייריפמא םיאצממב שומישה לע רקיעב שגד

 אל ותפיאש ,םיילאסרבינואו םייללכ םירבסהו תוירואית רצייל ותפיאש ןוגכ – עדמל םירחאו םיבר םינייפאמ

 תורודס תודותמ לע ססבתמ אוהש הדבועה ,דיתעה תא םיוסמ ןפואב תוזחל םג אלא רבעה תא ריבסהל קר

 "תיעדמה השיגה" ןיבל "עדמ" גשומה ןיב לדבה שי ,ךכל רבעמ .'וכו ,ןתוא קודבל לוכי םדא לכש "תופוקש"ו

 האור וניא תיעדמ השיגב ןיעידומל סחייתמש ימ םגש ,ךכיפל ,ןכתייו – ןורב ידי-לע הראותש יפכ ןיעידומל סחיב

 ,יגטרטסאה ןיעידומה ןיבל "תיעדמ השיג"ו "עדמ" ןיב הקיזה תא קמועל ןוחבל םוקמ שיש הארנ ,ןכל .עדמ וב

 .יגטרטסאה ןיעידומל ולש הקיזה תאו "תונמא" גשומה תא ןוחבל רקיעבו

 תא הניעב יתרתוהו ,םומע יתראשה "יגטרטסא יניעידומ רקחמ" וא "יגטרטסא ןיעידומ" גשומה תא םג

 הבוט הרוצב ולא םיגשומ ןייפאל םוקמ שיש הארנ ."יגטרטסא רקחמ" ןיבל "יגטרטסא ןיעידומ" ןיב תומימעה

 םהב םינושה םינפואה תא תושיחממ קר 180יגטרטסא ןיעידומ לש םינוש םיגוסל אצמ קפיסש תויונשרפה .רתוי

 ןיבו וניב הקיזל סחיב ןהו יללכ ןפואב ןה ,רתויב הרישעו הפיקמ ויבגל תורפסהש – הז גשומ סופתל ןתינ

 תועפות רקוחש הז ?"לוחכה" יגטרטסאה גרדל עייסמש הז אוה יגטרטסאה ןיעידומה םאה .181היגטרטסא

 
179-. 33 (4). pp. 491Intelligence and National SecurityFox, John F. Jr. (2018). Intelligence in the Socratic philosophers.  

501. 
 .יגטרטסאה ןיעידומה לש "סדרפ"ב םיליבשה תעברא ,אצמ 180
 :ואר )...תוילטנמונומ( תואמגודל 181
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 תועפות" ללכב ןהמו ?ןה רשאב תויגטרטסא תועפות רקוחש הז ?"םודאה" לש יגטרטסאה גרדב תומייקתמה

  ?"תויגטרטסא

 האור הניאש – תיגולוטנוא השיג :תודמוע תויתסיפתה תורגסמל סחיב הז רמאמ לש הסיפתה סיסבב

 ותואב תמייקש תואיצמב רבודמ אלש ןוויכמ ,תואיצמה רוריב וניינעש יניעידומ רצותכ תיתסיפתה תרגסמב

 םייריפמאה םיאצממב האור הניאש – תיגולומטסיפא השיג ;םיילקיזיפ םיטקייבוא תואיצמב םימייק וב ןפוא

 תרגסמה הלוכי וב ןפואל סחיב השיגו ;תיתסיפתה תרגסמהו הירואיתה תכרפהל וא תומיאל יטנוולר ילכ

 הלש תוליעומבו תויטנוולרב רקיעב ,תיטסיטמגרפה הסיפתל םאתהב ,תדקמתמה – ףסומ ךרע רצייל תיתסיפתה

 ןיעידומה יבגל תינרג לש ויתוסיפתמ קלחל תומיאת תוהזל ןתינ ,הז ןבומב .)תיגטרטסאה( הקיטקרפל

 לש ישארה רידגמה...)'יתכרעמ עדי' ןלהל( טסקטנוקב יתכרעמ עדי לש ןויער לע םיעיבצמ ונא..." :יתכרעמה
 ןיינע אלא וב היולת הניאש תואיצמל עדיה ןיב המאתה לש ןויערה וא תמאה גשומ וניא יתכרעמה-עדיה-חיש
 ,טרפב תיתסיפתה תרגסמהש יתנייצ םג ,תאז םע ךא .182"טסקטנוקל תויטנבלרה ןויער ותונכל ןתינש רחא

 ןעוט ,הארנכ ,היה תינרג .תיגטרטסאה תואיצמה תא ררבל יתייארב ודעונ ןיידע ,ללכב יגטרטסאה רקחמהו

 קפס אלל רבודמ ,רומאכ ךא .קדצ לש הבר הדימ ךכב התייהש ןכתיי ;תיטסילאירה המגידרפב יובש ןיידע ינאש

 וא ןתינ דציכ קמועל ןוחבל םוקמ שיש הארנ ,ךכיפל .רמאמה )...תביתכו( תאירק רחאל םג חותפ רתונש ןוידב

  .תויתסיפתה תורגסמה תא רצייל יוצר

 תדמוע ,רוכזכ ,וז השיג סיסבב .abduction התנוכש השיגה איה ןוחבל ץלמומש תפסונ הבושח הדוקנ

 איה .תמייקה הירואיתה לש תויזחתהמו תויפיצהמ תגרוחש העפותל טשפומו יטרואית רבסה רוציל הפיאשה

 רקחמל הלש הקיזהש הארנ ךא ;183םיטפשמו האופר ןוגכ םימוחתלו ,עדמה לש היפוסוליפל תותובעב הרושק

 קלח תאירק .תפסונ הקמעה תשרוד טרפב "ןתווהתה תליחתב תוינפת יוהיז" תייגוסלו ללכב יניעידומה

 השיחממ ,)Pierce( סריפ 185טסיטמגרפה ףוסוליפה ידי-לע שומישל סנכוהש ,184הז גשומב םיקסועש םיטסקטהמ

 ,תושדח תוזתופיהו תוירואית רוציל הדעונ abduction-הש ןוויכמ רקיעב – וזכש הקיז תאיצמל הובג לאיצנטופ

 תורגסמה לשו ללכב תוירואיתה לש ןדיקפתל ןוימד ,ןבומכ ,ךכב אוצמל ןתינ .םייטקרפ םיכרצל ןתוא ןוחבלו

  .יגטרטסאה רקחמב טרפב תויתסיפתה

 יניעידומה רקחמה לש םייפוסוליפה תודוסיב קימעהל ןוצר רציימ רמאמהש הווקמ ינא – ךכ וא ךכ

 ןויסינ לש תוציחנב םג ומכ ,הקיטקרפ שוביגל הבוט הירואית לש תוציחנב ענכשל חילצמ אוהשו ;יגטרטסאה

 וא עדמ אוה יגטרטסאה ןיעידומה םאה הלאשב יתקסע םנמא הז רמאמב .תוירואית שוביגל רישע יטקרפ

 שיש ןועטל הסנמ הז רמאמ ךא .הרבחה יעדמב רקיעב יתעגנ ולש םייעדמה םיטביהב יתקסע רשאכו ,תונמא

 יטרואית סיסב רצייל ידכ ,)הירוטסיהה לשו( היפוסוליפה לש דחוימבו ,חורה יעדמ לש תונילפיצסידב םג רזעיהל

 תיפוסוליפ הבישח בלשל ךרוצב ןויד םייקתמ ,המגודל ,םיקסעה םלועב םג .יגטרטסאה ןיעידומל רתוי רישע

 
 .63 'מע .יאקירמאה בחרמב ןיעידומה תוחתפתה ,תינרג 182
183. Tuscaloosa, Alabama: The University of Alabama Press.Abductive ReasoningWalton, Douglas (2005).   
184tal Problem of Contemporary Epistemology. Hintikka, Jaakko (1988). What Is Abduction? The Fundemen 

Transactions of the Charles S. Pierce Society. 34 (3). pp. 503-533. 
 .יניעידומה רקחמל תיטסיטמגרפה היפוסוליפה לש תויטנוולרל תפסונ המגוד וז ילואו 185
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 הבשחמהש ןעטש ,רבוק יבא ומכ תכל קיחרמ ינניא .187ןוגראהו לוהינה ימוחתבו ,186יקסעה ןיעידומה םוחתב

 םע .םייפוסוליפ םינויד "החוד"ש וזכ עמתשמבו ,188תיטסילאוטקלטניא-יטנא השעמל איה תילארשיה תיאבצה

 הקיטקרפה תא רפשל םג הלוכי תחלצומ הירואית עודמ ריבסהל ךרוצ שי לארשיב תוחפלש םשרתמ ינא – תאז

 189םייגולודותמהו םייגולוטנואה ,םייגולומטסיפאה תודוסיה תניחב אלל תיניעידומ היישע עודמו ;תיניעידומה

  .תיקלחו הרסח איה הלש

 תונתשהלו הביבסב םייונישה םע דדומתהל השקתמש ןיעידומל רקיעב יתנווכ "תיקלחו הרסח" םיגשומב

 תשגדומ תונורחאה םינשב יכ ,ןייצל שי הז רשקהב .תויטמרד תועתפה הווחש ןיעידומל אקווד ואלו ,ומצעב

 הרושקה ,big data-הו רבייסה תועפות רואל רקיעב ,תיתועמשמ תיניעידומ היצמרופסנרט עוציבבב תובישחה

 הזמ םיקסוע 192לארשיבו 191םלועב .190רקחמה ישנאו רקחמה לש םינוש םידוקפתלו םידיקפתל ראשה-ןיב

 ץילממ ךכיפל .193Revolution in Intelligence Affairs ,"ןיעידומ יניינעב הכפהמה" יורקה אשונב רושעכ

 ,טרפב יגטרטסאה רקחמה לשו ללכב ןיעידומה לש תיביטקלפר הניחב לע ,194םירחא םירקחמל המודב ,רמאמה

  .תשרדנה הכפהמה תריציב עייסל לכות וזכש היצקלפר .םירנקיטקרפו םינקיטרואית לש םדיצמ
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 תאצוה – ל"הצ ,מ"עב רואל האצוה ןדומ :ןמש ןב .לארשיו תירבה-תוצרא ,היסורב םייאבצ םיניינעב הכפהמה
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