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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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 אובמ

 םייניעידומה ץוחה ירשק ,רחא חסונב וא ,ןיעידומה םוחתב ימואל-ןיבה הלועפה ףותיש ףקיה

)Intelligence Liaison( יעוגיפ תובקעב דחוימבו הרקה המחלמה םויס זאמ דואמ ובחרתה ,וקמועו 

 תאז הניכ ,הז םוחתב טלוב רקוח ,ןסדנווס םדא .ימלועה דאהי'גה תוטשפתהו רבמטפסב 11

 2."ןיעידומה לש היצזילבולגה"

 הלועפ תפתשמ איהו ,יניעידומ ח"שקב היולת ,םירידא םיבאשמ תלעב ,תירבה תוצראכ המצעמ םג

 ,תימוקמ תוברתו הפשב תויחמומ( םיינויח עויסו עדימ הל תוקינעמ רשא תונידמ האממ רתוי םע

 ,ןרוזאב רקיעב תיניעידומ ולעפ רבעבש ,תונטק תונידמ 3.רורטב המחלמה תרגסמב )דועו תושיגנ

 םייניעידומה הלועפה יפותיש תא וביחרהו רורטה דגנ ילבולגה קבאמב תובושח תופתושל וכפה

 ירשק תא םה ףא וחתיפ )הרטשמ ,FBI ,כ"בש( םינפ ןוחטיבו ןיעידומ ינוגרא .םיפסונ םירוזאל ןהלש

 תצופת ,ימואל־ןיב רורט( םימויאה לש תולובגה הצוחו ילבולגה םייפוא חכונ ,תאז .םהלש ץוחה

 ץוחה ירשק תא הביחרה איה םג לארשי .םימויאה תרמוח לשב םגו )רבייס ,ימואל-ןיב עשפ 4,ק"בנ

 תולבגמ ורסוה ,ילבולגה רורטה לש םויאה תיילעו רבמטפסב 11 יעוגיפ רחאל .הלש םייניעידומה

  .םיתימע ןיעידומ יתוריש םע הלועפה ףותיש קדּוהו

 ףנע 2003 תנשב רשאכ יוטיב ידיל האב ראשה ןיבו ןיעידומה תליהק יביכרמ לכ תא הפיקה העפותה

-ןיב םייניעידומ הלועפ יפותישל הקלחמל ךפה ,ח"שקה םוחתל יארחא היהש ,ןיעידומה ףגאב 'ר

 5.)ב"שמ( םיימואל

 ץוחה תוינידמב ביכרמכו ןיעידומה תדובע ךותב תרבוגה ותובישחו יניעידומה ח"שקה תובחרתה

 יברעמה ןויסינה תא חתנל איה הז רמאמ תרטמ .אשונב יתטישו ףיקמ קוסיע הקידצמ ,ןוחטיבהו

 ח"שק תייגטרטסאל םינוויכו םיחקל לע עיבצהלו רבמטפסב 11 זאמ יניעידומה ח"שקה םוחתב

 .תילארשיה הליהקה ללכל תיטנוולרה תידיתע תיניעידומ

 :תויזכרמ תולאש המכ ןחבי רקחמה

  ?תונידמ ןיב םייניעידומ ץוח ירשק קודיהו תריצי לע םיעיפשמה םימרוגה םהמ •

  ?תונידמ ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש םיליבגמ וא םיענומה םימרוגה םהמ •

                                                             
 ,Intelligence Power in Michael Herman:ואר 20־ה האמב ימואל־ןיבה יניעידומה ח"שקה תודוא לע הריקסל 2

Peace and War, Cambridge: Royal Institute of International Affairs & Cambridge University Press, 1996, 
pp. 200-218.   

 :ואר רבמטפסב 11 ירחאש הפוקתל
Adam Svendsen, "The globalization of intelligence since 9/11: frameworks and operational parameters", 

Cambridge Review of International Affairs, Vol. 21, No. 1, March 2008, pp. 129-144 . 
 תורישמ עויס ברועמ היה )קריעל ץוחמ( ןוגראה עציבש טסירורט לש גרה וא רצעמ לכבש CIA־ב ריכב רמא 2005־ב 3

 Daniel Byman, "The Intelligence War on Terrorism", Intelligence and National:ואר .רז ןיעידומ
Security, 2014, Vol. 29, No. 6, pp. 837-863. הינמרגל תירבה תוצרא ןיב יניעידומה הלועפה ףותיש תקמעה תודוא לע 

 SPIIEGEL Staff, "Germany's Deep Cooperation with the NSA", Spiegel :ואר רבמטפסב 11 יעוגיפ תובקעב
Online, 18 June 2014. 

 .ילנויצנבנוק יתלב קשנ 4
 דוה תורישב" ,ןמגרב ןנור ;9–8 'מע ,2008 ינויב 6 ,תבשל ףסומה תונורחא תועידי ,"דקוממ לוכיס" ,ןמגרב ןנור 5

 דסומה םיללצה תומחלמ ,ביבר ןדו ןמלמ יסוי ;24 'מע ,2010 ראורבפב 5 ,םימי 7 ףסומ ,תונורחא תועידי ,"התוכלמ
 יפותישו םייאשח ץוח ירשק" ,ןוירוא ףסא ;454 'מע 2012 ,דמח ירפסו תונורחא תועידי :ביבא לת ,ןיעידומה תליהקו
 ןוכמה ,לארשיב ןיעידומה תליהק ירגתא ,)םיכרוע( בוט ןמיס דודו ןבא לאומש ךותב ,"םיימואל־ןיב םייניעידומ הלועפ
  .110–109 'מע ,2017 ינוי ,ביבא לת ,ימואל ןוחטיב ירקחמל
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 רקחמ ,ףוסיא( ןיעידומה תדובע לש םינושה םיבלשב יניעידומה ח"שקה בלתשמ דציכ •

  ?)ילוכו

 תויוחתפתהה וגצויו ,וינייפאמ וחתוני ,יניעידומה ח"שקה והמ רדגוי ןושארה קרפב :הדובעה הנבמ

 ףותיש לע םיעיפשמה םימרוגה וחתוני ינשה קרפב .םלועבו לארשי לש יניעידומה ח"שקב תוירקיעה

 הלועפ ףותיש לש םילדומ וגצוי ישילשה קרפבו ,)םימסחו םיציאמ( ימואל־ןיבה יניעידומה הלועפה

־תתב ח"שקה בוליש ןפוא חתוני יעיברה קרפב .םתוא םינייפאמה הלועפ ףותיש יסופדו יניעידומ

 ,תויבוליש( םדקתמ הלועפ ףותישל תואמגוד וגצוי םויסל .ןיעידומה תדובע לש םינושה םימוחתה

  .ח"שקל םיידיתע הלועפ ינוויכו רקחמה יאצממ םוכיס ואבויו )ףתושמ רגאמ

 ךרדב .ןיעידומב יגולודותמהו ימדקאה קוסיעה דקומב הדמע אל יניעידומה ח"שקה תייגוס יכ ןיוצי

 תיסלקה תרגסמה ,"ןיעידומה לגעמ"ב םיבושחה םיבלשה דחאכ גצומ ונניא יניעידומה ח"שקה ,ללכ

 ריבס .ףוסיאה ךרעמ לש תלבגומ תובישח לעב םוחת־תתכ רכזומ אלא ,ןיעידומה תדובע חותינל

 ןיב הלועפה ףותיש םצע תובר םימעפ רשאכ ,ןיעידומ ירשק יבגל תמייקה תושיגרה םגש חינהל

 6.היגוסה רקחמ לע התשקה ,תובר םינשל םייוסח םירתונ םיקיודמה ויטרפ וא תונידמ

 אוה רקחמה בור .יניעידומ ח"שקב קסועה ימדקאה רקחמה חתפתהל לחה תונורחאה םינשב

 םיעיפשמה םימרוגה תא תיטילנא הניחבמ חתנל וסינ םידחא םירמאמ .ויפואב יריפמאו ירוטסיה

 תומלידהו םיישקה לע עיבצהל ,יניעידומ ח"שק לש תומר וא םיגוס ןייפאל ,יניעידומ ח"שק לע

 בלשב ןיידע אצמנ הז רקחמ םלוא 7,)היכרריה ,תויבוליש( םיירשפא תונורתפ עיצהלו וב םיכורכה

 ןיעידומ יתוריש ןיב םיישעמה םירשקה קודיה םידקה יניעידומה ח"שקה םוחתב יכ הארנ .ינושאר

 וחתופש תוסיפתו תורות ןכדעל ךרוצ שיו )ח"שקל היגולודותמו היגטרטסא( יתרותה חותיפה תא

  .םבצקו ןיעידומה םוחתבו תימואל־ןיבה הריזב םייונישה ףקיה רואל ח"שקה םוחתב

 ,אשונב עדימהו תיאשח איה יניעידומה ח"שקה םוחתב תוליעפה בור :תורוקמהו רקחמה תטיש

 דקמתמ רמאמה .יקלחו לבגומ ,םייוושכע םיעוריאבו וננמז תב הירוטסיהב רבודמשכ דחוימב

 יכמסמ( םיימשר םיכמסמ ,תונותיע :םייולג תורוקמ לע ססבתמו ברעמב ןיעידומה ינוגראב

 תורפס ןכו רבעשל ןיעידומ ישנא םע תונויאר ,תונורכיז ירפס .)הריקח תודעו תוחוד ,תוינידמ

 ח"שק לוהינב תויזכרמה תוינורקעה תויגוסה תא תוהזל הסינ רקחמה .ןיעידומה םוחתב תיטרואית

 ןיעידומהו ח"שקה םוחתב בר ןויסינ ילעב ןיעידומ ישנא םע תונויאר .ומסרופש םירקמ לע ססבתהב

 .רתוי בחר רשקהב ןתוא ץבשלו תואמגודהו תוינורקעה תויגוסה תא חתנל ועייס

 

                                                             
 סרמ ,תיניעידומה היגולודותמה רקחל ןוכמה ,ןיעידומ יאשונב ימדקאה חישה יופימ :2 קמוע רקחמ ,לארא לאירבג 6

 ,)םיכרוע( רבוק יבאו רפוע יבצ :תילארשיה ןיעידומה תליהק תוליעפ תא ורקסש םירמאמ יצבוק ,םירפס ינשב ;2018
 תכאלמ ,)םיכרוע( עובלג סומעו דיפל םירפא ;1987 ,ןוחטיבה דרשמו תוכרעמ תאצוה :ביבא לת ,ימואל ןוחטיבו ןיעידומ
 אשונל שדקוהש רמאמ וא קרפ ןיא .2008 ,תונורחא תועידי תאצוהו ןיעידומה תשרומל זכרמה :ביבא לת ,תבשחמ
 תוצעומה תירב לומ לארשי לש תיניעידומה תודדומתהב קסועה יקסמדא המיד לש דחא רמאמ .יניעידומה ח"שקה
 H. Bradford Westerfield, "America and the World of.רמאמה אשונ וניא הז ךא יניעידומ ח"שקל סחייתמ

Intelligence Liaison", Intelligence and National Security, Vol. 11 No. 3, July 1996, pp. 523. 
 7"The Difficulties and Dilemmas of International Intelligence Cooperation",  Stephane Lefebvre,

International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Vol. 16, 2003, pp. 527-542; Jennifer 
Sims, "Foreign Intelligence Liaison: Devils, Deals, and Details", International Journal of "and 
Counter Intelligence, Vol. 19, 2006, pp. 195-217; James I Walsh, "Defection and Hierarchy in 

International.Intelligence Sharing", Journal of Public Policy, Vol. 27, No. 2, 2007, pp. 151-181;  
Westerfield 1996. ןיעידומ ,"ןיעידומ ינוגראב תויבולישה תסיפת תוחתפתה" ,ילאוי ןרואו בוט ןמיס ידוד ,לאכימ יבוק 

 דגנ םייניעידומ הלועפ יפותיש" ,ט"ש ;24–6 'מע ,2016 רבמצד ,ןיעידומה תשרומל זכרמה ,1 ןויליג ,השעמו הכלה
 .114–107 'מע ,2016 רבמצד ,ןיעידומה תשרומל זכרמה ,1 ןויליג ,השעמו הכלה ןיעידומ ,"ימלועה דאהי'גה ינוגרא
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 םינייפאמו הרדגה :יניעידומ ח"שק

 הלועפ ףותיש וא )Intelligence Liaison( יניעידומ ח"שק םיחנומב שומיש השוע ימדקאה רקחמה

 דרשמ .םירז םיתוריש ןיב יניעידומ הלועפ ףותישל סחייתהב Intelligence Cooperation)( יניעידומ

 םיעגמ תללוכה תוליעפכ יניעידומ ח"שק רידגה תירבה תוצראב )ODNI( ימואלה ןיעידומה להנמ

 םירושקה רז ןוחטיב וא ןיעידומ תוריש ןיבל תיאקירמאה ןיעידומה תליהק לש ביכרמ ןיב םיימשר

 8.תורחא ןיעידומ תויוליעפ וא ידגנ לוגיר ,לוגירל תורישי

 שי .םיתימע ןיעידומ יתוריש ינש ןיב ,קויד רתילו תונידמ יתש ןיב להנתמ יניעידומה ח"שקה תיברמ

 :םיירקיע הלועפ ףותיש ימוחת השולש ןייצל ןתינ .ינשמ אוה ךא ידדצ־בר יניעידומ ח"שק םג

 ךירעמ אוהש יניעידומ עדימ תימע ןיעידומ תורישל ריבעמ ןיעידומ תוריש – עדימ תרבעה .1

 .ורובע יטנוולר אוהש

  .ירקחמ גולאידו תוכרעה יפוליח .2

 ףוסיאל םיעצבמב הלועפ םיפתשמ םיתימע ןיעידומ יתוריש – יפוסיא-יעצבמ הלועפ ףותיש  .3

 9.םירחא םיכרצלו ןיעידומ

 תובוט תויניעידומ תולוכי לעב אוה דחא דצש םושמ ןזואמ ונניא יניעידומה הלועפה ףותיש םיתיעל

 לוכי "ריחמ"ה ,הלאכ םירקמב .םידדצה ןיב םיינידמה םיסחיהמ קלח אוה הלועפה ףותישו רתוי

 וא )המודכו תיעצבמ תוליעפ ,םינומיא ,המגודל( םירחא םייאבצ םימוחתב יוטיב ידיל אובל

 תיניעידומ הרומתל הייפיצ ףקשמו ינמז אוה ןוזיאה רסוח ,םירחא םירקמב .םיינידמ םימוחתב

  .הלועפה ףותישו עדימה יפוליחב חוקימו תוידדה לש ביכרמ םג םייק םירקמה בורב .ךוראה חווטב

 ךותב הלועפ יפותיש ,ימואל-ןיבה ח"שקה תוליעפ ףקיהב לודיג לח רבמטפסב 11 יעוגיפ תובקעב

 אשונב רקיעב ,סובולגה יבחר לכב תונידמל תירבה תוצרא ןשארבו ברעמה תונידמ ןיבו ברעמה

 .)דועו ימואל-ןיב עשפ ,ילנויצנבנוק יתלב קשנ תצופת( םיפסונ םיילבולג םימויא לומ םג ךא ,רורטה

 לומ תודדומתהב םיגשיה ולחנו יניעידומה הלועפה ףותיש םוחתב תומדקתה וגישה ברעמה תונידמ

 ךותב םישק םיעוגיפ( תונולשיכ םג ועדי ךא ,)הדיעאקלא ןוגראב השק העיגפ ,םיעוגיפ לוכיס( רורטה

 םייונישה בצק תא קיבדהל תוחילצמ ןניא ןה יכ הארנו )היתוחלצהו שעאד תחימצ ,הפוריא תונידמ

  10.תונורחאה םינשב תימואל-ןיבה הריזב םיחתפתמה םירגתאהו

 הלועפ ףותיש תורגסמ ךותב םג רורטה דגנ יניעידומה הלועפה ףותיש תא רפשל ךרוצב הרכה תמייק

 תדוקנמ תאצוי ןהמ תחא לכש ,)יפוריאה דוחיאה ,ו"טאנ 11,"םייניעה שמח"( תוקיתו תויתנידמ־בר

 תיבטימה ךרדה יבגל תומלידו תוקולחמ שי ךא .םייקה הלועפה ףותיש קמוע תניחבמ הנוש החיתפ

 תדסוממ הלועפ ףותיש תרגסמ תריצי :תונוש תויורשפא ונחבנו ולעוה .יניעידומה ח"שקה רופישל

                                                             
 ,Office of the Director of National Intelligence, CI Glossary ךותמ הרדגהה 8

https://definedterm.com/intelligence_liaison רבחמה לש אוה תירבעל םוגרתה. 
–110 'מע ,םייניעידומ הלועפ יפותיש ,ט"ש :ואר .תונידמ ןיב הלועפ ףותיש ינייפאמ לש בחר ןווגמ ןבומכ םייק 9

108;Simms, 196-202; Clough, 603 .  
 הכלה ןיעידומ ,ימלועה רורטה רגתא חכונ ברעמב ןיעידומה תויליהק תונגראתהב םישרדנה םייונישה ,רסוורפוק יסוי 10
 .137–135 'מע ,2016 רבמצד ,ןיעידומה תשרומל זכרמה ,1 ןויליג ,השעמו

 .רתויב הקודההו רתויב הקיתווה תיניעידומה הלועפה ףותיש תרגסמ וא תירבה איה Five Eyes)( "םייניעה שמח" 11
 ,הדנק ופרוצ וילאו ,הינטירבל תירבה תוצרא ןיב םתחנש טניגיסה םוחתב הלועפ ףותיש םכסהב 1946־ב הלחה איה
  :ואר .דנליז וינו הילרטסוא

J. Vitor Tossini, "The Five Eyes – The Intelligence Alliance of the Anglosphere", UK Defence Journal, 
-the-of-alliance-intelligence-the-eyes-five-https://ukdefencejournal.org.uk/the 14 November 2017,

anglosphere/ 
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 םינוגרא המכ ללוכה יתשר הנבמ וא )ףתושמ יפוריא ןיעידומ תוריש תריציל העצה ,לשמל( תיכרריה

 םיישקב ולקתנ ולא םיצמאמ .תויוליפכב םג ךורכ ךא ,תונידמ ןיב הלועפ יפותיש לש םינונגנמו

 ,תויקוחו תויטילופ תוקולחמ( הלועפה ףותיש קמועב ךרד תצירפל ואיבה אלו םינוש םימסחבו

 תובר תורגסמב תוימיטניאו ןומא תגשהב ישוקה ,תולוכי ירעפ ,עדימ ןוחטיב לש תויעב ,היטרקוריב

 12.)םיפתתשמ

  

                                                             
 ףותיש תא ביחרהל "םייניעה שמח" תורבחל הארק ,2016 תנשב הינטירב לש םינפה תרש התייה רשאכ ,יימ הזרת 12
 Charles Miranda, "Britain's new plan to tackle terrorism both:םיפסונ םימוחתל םג ןהיניב יניעידומה הלועפה

home and abroad with controversial security alliance", News.com.au, 17 February 2016,  
-and-home-both-terrorism-tackle-to-plan-new-https://www.news.com.au/world/europe/britains 

cd0ea05story/2ef64da03f39b977834e0214a-alliance/news-security-controversial-with-abroad 
 :ואר יניעידומה ח"שקה תא רפשל ו"טאנו יפוריאה דוחיאה ומכ םינוגרא לש םיכשמנה םיצמאמה תודוא לע 

Javier Argomaniz, , Oldrich Bures, and , Christian Kaunert, "A Decade of EU Counter-Terrorism and 
Intelligence: A Critical Assessment", Intelligence and National Security, Vol. 30, Nos. 2-3, pp. 191-206. 
Jan Ballast, "Trust (in) NATO The Future of intelligence sharing within the alliance", Research Paper, 
NATO Defense Collage, Rome – No. 140, September 2017; Artur Gruszuczak, Intelligence Security in 

the European Union, London: Palgrave Macmillan, 2016. 



 

 

8 

 יניעידומה ח"שקה םוחתב תויוחתפתה – לארשי :ןושאר קרפ

 ץוח ןיעידומ תוריש ,ן"מא ,ינוחטיבו יאבצ ןיעידומ תורישמ היונב תילארשיה ןיעידומה תליהק

  13.כ"בשה ,םינפ ןיעידומ תורישו ,דסומה ,יחרזא

 

 90־ה תונש דע תילארשיה ןיעידומה תליהקב םייניעידומה ץוחה ירשק

 םקוהש "לבת" ולש ץוחה ירשק ףגא ךרד ךכ רחאו דסומה שאר תכשל תועצמאב הליחת ,דסומה

 יארחא "לבת" ףגא .ןיעידומה תליהקב יניעידומה ח"שקה םוחתב ליבומה םרוגה היה ,1958 תנשב

  .םייטמולפיד םיסחי ןמיע לארשיל שיש תונידמב ול ליבקמה תורישה לומ םייניעידומה םירשקל

 דסומה גיצנ ,םייאשח םירשק שי ךא ,םייטמולפיד םיסחי ןמיע לארשיל ןיאש תונידמב רבודמ רשאכ

 םיסחי :םירחא םימוחתב ןהו ןיעידומה םוחתב ןה ןיינעו רבד לכל לארשי תנידמ גיצנ שמשמ

 תוברו יטסינומוקה שוגה תונידמ בור םג ומכ ,ברע תונידמש ןוויכמ .דועו םיינידמ ,םיילכלכ

 לארשי הלהינ ,90־ה תונש דע םייטמולפיד םיסחי לארשי םע ומייק אל ,ישילשה םלועה תונידממ

 המ ,"לבת" ףגא תועצמאב ,תויברעו תוימלסומ תונידמ ללוכ ,תונידמהמ תובר םע םייאשח םירשק

 ,רבעשל דסומה שאר ,טיבש יתבש יפל .לארשי לש ןוחטיבהו ץוחה תונידמב בושח דיקפת ול קינעהש

 שארל הרישיה ותופיפכ לשב ןיעידומה תליהקב םינוגראה ראש ינפ לע ח"שקה םוחתב ןורתי דסומל

 ,ומצע טילשה םע םיתיעלו הפתושה הנידמב םיריכב םע רישי חיש־וד םייקל ותלוכי לשבו הלשממה

 14.םייניעידומה היתולוכיו היכרצ תכרעהב ןאכמו ,הנידמה תונווכ תכרעהב ןורתי ןוגראל ןתונש המ

 לומ ח"שקה םוחתב תוליעפה זוכירל יארחא היהש 'ר ףנע רבעב לעפ ל"הצ לש ןיעידומה ףגאב

 ףנע םיפופכ ויה הלש ח"שק תקלחמ ן"מאב המקוה 60־ה תונש ףוסב .םירז םייאבצ ןיעידומ יתוריש

 םיחפסנה םעו ל"וחב ל"הצ לש םייאבצ םיחפסנ םע רשקה תא להינש םייאבצ םיחפסנ ףנע ,'ר

 הלועפ ףותיש םייק כ"בשה 15.יאבצ עויסב קסעש ףסונ ףנעו לארשיב ותרישש םירזה םייאבצה

 דסומה .)החטבא ,ידגנ לוגיר ,רורט( ותוחמתה ימוחתב ,ול םיליבקמ םירז םיתוריש םע יניעידומ

 16.םירז םיתוריש לומ כ"בשה לש ץוחה ירשק םואיתל יארחא היה

 תוטלוב תואמגוד .התמקה זאמ יניעידומה ח"שקה םוחתב םזויו ליעפ ןקחש התייה לארשי תנידמ

 CIA־ה עייס ,50־ה תונש תליחתב רבכ .CIA־ל דסומה ןיב םייניעידומה םירשקה חותיפ ןה ךכל

 תירב ןוניכ 17,היגולונכט תקפסאבו ןיעידומ ישנא תרשכהב ריעצה ילארשיה ןיעידומה תורישל

 היקרוט ,לארשי ןיב יניעידומ הלועפ ףותישל "לילכ" םורופ לעפ התרגסמבש 1958 תנשב הירפירפה

                                                             
–345 'מע ,2017 ,םירפס תועידי תאצוה :ביבא לת ,םינפבמ טבמ ילארשיה ןיעידומה :רתסה ימחול ,דיפל םירפא 13

365. 
  הרומז תרנכ :הדוהי רוא ,האולמו לבת ,תובנ קיחנ ;171–150 'מע ,דיפל םירפא :ואר דסומב "לבת" ףגא תודוא לע 14
  םימויאב קוסעל ידכ 1995 תנשב טיבש דסומה שאר םיקהש תווצב .165–48 ,43–33 'מע ,2015 ,רואל םיאיצומ ןתיב 
 ןיעידומ יתוריש םע וירשק ביחרהלו םייקל ךישמי דסומה" :בתכנ 21־ה האמב דסומה דדומתי םמיעש תויונמדזהבו 

 תאצוה :ןויצל ןושאר ,דסומה שאר ,טיבש יתבש ."לארשי לש םיינידמה םירשקב ךומתלו תובגל ידכ ,םלועה יבחרב
  .45 ,32–28 'מע ,2018 ,דמח ירפסו תונורחא תועידי

 .100 ,47 'מע ,דיפל 15
 ,דיפל ;408–402 'מע ,ביברו ןמלמ ;109 ,םיימואל־ןיב םייניעידומ הלועפ יפותישו םייניעידומ ץוח ירשק ,ןוירוא ףסא 16

 .318 'מע 2014 ,תונורחא תועידי תאצוה :ביבא לת ,ףסה ירמוש ,הרומ רורד לצא ןיקסיד ירבד ;151
 ימי ,לגיפש ריאי ואר בו'צשורח לש ידוסה םואנה תרבעהו תירבה תוצרא םע םייניעידומה םירשקה חותיפ תודוא לע 17
 Ephraim Kahana, "Mossad-CIA;122–120 ,71–65 ,45–35 'מע ,2017 ,ןוחטיבה דרשמ :ביבא לת ,סומע

Cooperation" , International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 14, 2001, pp. 409-
420. 
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 יניעידומ הלועפ ףותישו עדימ תרבעהל 1971 תונשב לארשי המזיש "טאווליק" תרגסמ ןכו 18,ןאריאו

 ,יתערתה עדימ רבעוה הכרדש סקלט תכרעמ התייה "טאווליק" .הפוריאב יניטסלפה רורטה לומ

  19.םייניטסלפ רורט יעוגיפ םע תודדומתהמ םיחקלו םיליעפ תודוא לע עדימ

 דמע לארשי רובע וליאו יטייבוסה םויאב דקוממ יברעמה ןיעידומה היה הרקה המחלמה תפוקתב

 .הקשה תודוקנ ויה .רורטה אשונ ,ינשה םוקמבו ברע תונידמ לומ המחלמה םויא ח"יצה שארב

 סייט( םיעצבמבו ללשכ הגישה וא עדימ וילע הפסא לארשיש ברע תונידמ ידיב יטייבוס קשנ ,לשמל

 יגולונכט יניעידומ הלועפ ףותישל סיסב הוויה ,)דסומה לש עצבמב וסוטמ םע קרעש יקריעה גימה

 םייזכרמ םייניעידומ םיאשונב .ותניחבמ ירקיעה םויאב דקמתה דחא לכ ךא 20.ברעמה םע

  .םיפתוש אלל יאמצע ןפואב לועפל לארשי הפידעה םייניעידומ םיעצבמבו

 

 2001 רבמטפס יעוגיפ רחאל לארשיב ח"שקה

 ןיב הפיפחה תודוקנ ורבג 2000־ה תונשב תאש רתיבו 90־ה תונשב ,הרקה המחלמה םויס רחאל

 תצופת ,ימאלסאה רורטה( םישדח םימויא תעפוהמ האצותכ ,ילארשיה ח"יצל יברעמה ח"יצה

 ,קריע תומחלמ ,ןוכיתה חרזמב ברעמה לש תרבוג תוברועמ( תושדח תויונמדזהו )ןאריא ,ק"בנ

 הלועפה ףותיש תבחרהל לאיצנטופ ורצי תירוזאהו תימואל-ןיבה הביבסב םייונישה .)םולשה ךילהת

 לצא יתסיפת ימינפ יוניש :לאיצנטופה תא שממל ידכ םיפסונ םייוניש ושרדנ םלוא 21,יניעידומה

 ןורהא .ימואל-ןיבה יניעידומה הלועפה ףותיש לש לאיצנטופבו ךרוצב הרכה ,ןיעידומה ינוגרא ישאר

 ןיעידומ תוריש תעדה לע תולעהל השק םויכ"ש ןעט ,2006–2001 םינשב ן"מא שאר ,שקרפ יבאז

 הלועפ ףותישמ תוגישמ ,ןכותב לארשיו ,תונידמש תונורתיה תא שיגדהו "ןיטולחל יקרטוא

 תויעב לע העיבצהש ףא ,2003 קריעב המחלמה תובקעב ןיעידומה ךרעמ תריקחל הדעווה .יניעידומ

 ינויח אוה ימואל־ןיבה יניעידומה הלועפה ףותישש הנייצ ,קריע תייגוסב יניעידומה הלועפה ףותישב

  ."זפב אלוסי אל וכרעש יניעידומ עדימ יפוליחל לאיצנטופ ובוחב ןמוט"ו לארשי ומכ הנטק הנידמל

 דחאכ ימואל־ןיבה יניעידומה הלועפה ףותיש לע עיבצה ,2010–2006 םינשב ן"מא שאר ,ןילדי סומע

 ןיעידומה ינוגרא לכב ח"שקה יפוג קוזיח ,ינוגרא יוניש 22:לארשיב ןיעידומה תליהק ירגתאמ

 ,ב"שמ ן"מאב המקוה 2003 תנשב .ןוגראב תורחא תודיחיל ח"שקה תדיחי ןיב רודימה תריבשו

 לש דיקפתה תרדגה .ח"שקה תקלחמ תא הפילחה רשא ,םיימואל־ןיב הלועפ יפותישל הקלחמה

 ידעי רואל םיימואל־ןיב םייניעידומ הלועפ יפותיש שומימלו שוביגל תלעופ הדיחיה" :איה ב"שמה

                                                             
  .164–157 'מע ,דיפל :ואר "לילכ" תרגסמ תודוא לע 18
 לארשי האלימש יזכרמה דיקפתה לע העיבצה "טאווליק" יכמסמל הפשחנו םירציווש ןויכרא יכמסמ הנחבש תרקוח 19
 ,Aviva Guttmann, "Secret Wires Across the Mediterranean: The Club de Berne :הז הלועפ ףותיש תרגסמב

Euro-Israeli Counterterrorism and Swiss 'Neutrality'", The International History Review, Vol. 40, Issue 
4, 2018, pp. 1-20; Aviva Guttmann, "Combating Terror in Europe: Euro-Israeli  Counterterrorism 

Intelligence Cooperation in the Club de Berne 1971-1972", Intelligence and National Security, Vol. 33, 
Issue 2, 2018, pp. 158-175. 

 .Shlomo, :ואר יטייבוס קשנ םע תודדומתהב הינמרגל לארשי ןיב יגולונכט יניעידומ הלועפ ףותיש תודוא לע 20
Shapiro, "Intelligence Services and Foreign Policy: German-Israeli Intelligence and Military 

Cooperation" German Politics, Vol. 11, No. 1, April 2002, pp. 23-42. 
 ,ילעוש ירא םע ןויאיר ;2018 ינויב 10 ,דסומב "לבת" ףגא שאר רבעשל ,רמות םייח םע ןויאיר ;34–41 'מע ,טיבש 21
 .Clough, 607-610 ;2018 ראורבפב 15 ,דסומב רבעשל ריכב
 תדעו ,תסנכה ;217–117 ,166 ,132 'מע ,2011 ,גגה תיילע ירפס :ביבא לת ?עדנ ךיאו ,ירמת בדו שקרפ יבאז ןורהא 22
 ;24 'מע ,2004 סרמ ,קריעב המחלמה תובקעב ןיעידומה ךרעמ תריקחל הדעווה ,'א ךרכ ןובשחו ןיד ,ןוחטיבהו ץוחה
 ןוחטיב ירקחמל ןוכמה ,)םיכרוע( בוט ןמיס דודו ןבא לאומש ךותב ,"לארשיב ןיעידומה תליהק ירגתא" ,ןילדי סומע
 ןוחטיב ירקחמל ןוכמה ?ןאל – תילארשיה ןיעידומה תליהק ,תינרג סומעו ןבא לאומש םג ואר ;143 'מע ,2017 ,ימואל
 .51–50 ;61 'מע ,2009 סרמ ,97 רכזמ ,ימואל
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 םימרוג תועצמאב יניעידומ עדימ ףוסיאל ליבומ ץורע הווהת .ולוכ ןיעידומה ףגא תא תגציימ .ן"מא

 הרות לש העמטהו היינב ךות תיעורז ח"שק תוינידמ תשמממו תשבגמ הדיחיה .)FORINT( םירז

 ן"מא שארל תורישי הפופכ התייה הדיחיה ."יניעידומה ח"שקה םוחתב תויעוצקמ תורשכה לשו

 ןגד ריאמ תנוהכ ךלהמב 23.ובחרתה היתומישמו םינקת הל ופסונ ,הלעפה ט"חרל הפופכ 2013 זאמו

 תועצמאב ,דסומה לש יניעידומה הלועפה ףותיש בחרוהו תולבגמ ורסוה 2009–2002־ב דסומה שארכ

 םירז ןיעידומ יתוריש םע יניעידומה הלועפה ףותיש תא הקימעהו הביחרה לארשי ."לבת" ףגא

 24.םיפתושמ םיעצבמ ללוכ ,םיפסונ םימוחתל

  

                                                             
 /ןמא-תודיחי/ןמא/ןיעידומה-ףגא/םירתא/https://www.idf.il :ל"הצ רתא ואר דיקפתה תרדגהל 23
  ינויב 21 ,תושדח הלאוו ,תפשחנ לארשי לש הכוראה עורזה :"ונישע המ יתנבה ןותיע יתחתפשכ קר" ,טובחוב רימא 
 2018. 

 .םש ,רמות םע ןויאיר ;םש ,ילעוש םע ןויאיר 24
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 םינסרמו םיציאמ םימרוג :ימואל-ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש – ינש קרפ

 הסנא רבמטפסב 11 זאמ יברעמה ימואל-ןיבה יניעידומה הלועפה ףותיש תוחתפתה תריקס סיסב לע

 םימרוגה .תונידמ ןיב יניעידומה הלועפה ףותיש לע םיעיפשמה םיירקיעה םימרוגה תא תוהזל

 םיבכעמ וא םיענומה ,םימסחלו הלועפה ףותיש קודיה לש ןוויכב םיעיפשמה ,םיציאמל וקלוחי

  .הלועפ ףותיש קודיה

 

 וקודיהלו תונידמ ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש תריציל םיציאמ

  תפתושמ םויא תסיפת

 איהשכ וז הסיפת םא םג ךא ,ףתושמ םויא תסיפת אוה יניעידומ הלועפ ףותיש עינמה יזכרמה םרוגה

 הנידמה הבש הדימהמ םירזגנ הז סיסב לש ותוכיאו ותמצוע ,הלועפ ףותישל סיסב איה המצעל

 הלועפה ףותיש םיתיעל 25.םויאה םע בטיה דדומתהל ידכ יניעידומ עויסל הקוקז איהש הכירעמ

 סיסב הווהמה םויאה .)לשמל ,הנידמב רורט עוגיפ תובקעב( שממתמ םויאהש רחאל קר שחרתמ

 םיביוא ,)הדיעאקלא ,ןאריא ,רבעב תוצעומה תירב( ףתושמ דחא ביוא תויהל לוכי הלועפ ףותישל

 ןופצו ןאריא( רישי ביוא הווהת אל תונידמה תחאש ןכתיי רשאכ ,םהיניב הלועפ םיפתשמה

 ןתואב וא )רורט לש תוקינכט( תומוד המחול תוטישב םישמתשמה םינוש םיביוא ,)האירוק

  .קשנ תוכרעמו תויגולונכט

 תונידמל שי רשאכ םג .תונידמ ןיב תידדה הדימללו יניעידומ הלועפ ףותישל הרופ רכ םה הלא לכ

 .ולומ ןוכנה הנעמה יבגלו םויאה תרמוח יבגל תקולחמ ןהיניב תויהל היושע ,תפתושמ םויא תסיפת

 הפוריא תונידמ וליאו ,המחלמכ רורטב קבאמה תא תירבה תוצרא התאר רבמטפסב 11 ירחא

 תירבה תלעב ,הינטירב וליפא .עשפב קבאמל המודב ,קוח תפיכא לש השיגב רורטב קבאמל וסחייתה

 יבגל תקולחמ רצי הז רעפ .המחלמכ בצמה תרדגה תא הלביק אל ,תירבה תוצרא לש רתויב הבורקה

 )תוריקחב םייוניעב שומיש ,טפשמ אלל רצעמ( שומיש תושעל ןתינ םהבש םייניעידומה םיעצמאה

 ףתשל וא עדימ ריבעהל תונכומ ויה אל הפוריא תונידמ ,יניעידומה הלועפ ףותישב םיישקל םרגו

 26.תקולחמב תויונש וא תויקוח יתלב ובשחנש תולועפב תירבה תוצרא םע הלועפ

  םימויאה לש ילבולגה יפואה

 ,ילבולג ותויה ללגב )שעאד ,הדיעאקלא( ימלועה דאהי'גה ,ינכדעה ולוגלג רקיעבו ימאלסאה רורטה

 ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש תריציל ץירמת הוויה ,ויתוכלשהו םויאה תמצוע ללגבו תולובג הצוח

 ןוחטיב( םימסחהמ קלח תוחפל לע תורבגתה ךות םימייק הלועפ יפותיש תקמעהלו תובר תונידמ

 לחה ברעמה תונידמל שעאד ישנא תרזח לש םויאה םע דדומתהל ידכ 27.)םיינידמ םימסח ,תורוקמ

 תירבה תוצרא תלבוהב Gallant Phoenix םשה תחת ימואל־ןיב יאשח עצבמ ,2015 תנשב

                                                             
 .Clough, 605 .םש ,רמות םע ןויאיר 25
26  223; Adam Svendsen,-2016, 220 Penguin,, New York: Playing to the EdgeHayden,  Michael V.

Intelligence Cooperation and the War on Terror, London: Routledge, 2010 :3-4, 43, 63; Wyn Rees 
and Richard J. Alderich, "Contending Cultures of Counterterrorism Transatlantic Divergence or 

Convergence?", International Affairs, Vol. 81, Issue 5, 2005, pp. 905-923. 
 
 תכרעמב רבעשל ,ט"ש םע ןויאיר ;141–071 'מע ,ט"ש :ואר יניעידומ הלועפ ףותישל ץיאמכ ימלועה דאהי'גה תודוא לע 27
 יאמב 23 ,רבעשל ן"מאב רקחמ ט"חר ,רסוורפוק יסוי םע ןויאיר ;166 ,ירמתו שקרפ יבאז ;2018 לירפאב 4 ,ןוחטיבה

2018. 
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 רתאל ידכ ןיעידומ וקלח תונידמה .תונידמ 21 ךכ רחאו הליחתב תונידמ הנומש תופתתשהבו

  ,"לגיפש רד"ה יפ לע .אצומה תונידמל םתרזח רחא בוקעלו קריעו הירוסל ועיגהש םירז םימחול

 עצבמה תרגסמב .הינמרגו לארשי םג ויה תופתתשמה תונידמה ןיבו ,ןדריב סיסבמ להונ עצבמה

 ,םינופאלפ( חטשב עדימ )תוידרוכ תויצילמ( םהיפתושו םייאקירמא םידחוימ תוחוכ ופסא

 םירז םימחול תודוא לע עדימ רגאמ רוציל הרטמב )דועו תועבצא תועיבט ,א"נד תומיגד ,םיבשחמ

 Gallant עצבמ 28.תירבה תוצרא לש היתופתוש לש ןיעידומה יתורישל ץפוה עדימה .שעאד לש

Phoenix ןיעידומ לש תיתרוסמ תינוגרא הקולח הצוחה םייחכונה םימויאה לש יפואה תא שיגדמ 

 לש םידחוימה תוחוכה ןיב הלועפ ףותיש ,ראשה ןיב ,בייחמו יחרזא וא יאבצ ,םינפ ןיעידומ וא ץוח

 םימחולה תעפות םע דדומתהל ידכ הפוריאב הרטשמו םינפ ןוחטיב יתורישל יאקירמאה אבצה

 .םירזה

 הלועפ ףותישל ץיאמ הווהמ ןכלו םיקחרמו תולובג הצוח ,ויפואב ילבולג אוה רבייסה םויא םג

 ,לשמל .תלבגומ ןהלש ח"יצה ןיב הפיפחהש תיפרגואיג תוקוחר תונידמ ןיב וליפא יגולונכטו יניעידומ

 29.רבייסה םוחתב הלועפ ףותיש םכסה לע הנורחאל ומתח ןפיו לארשי

  ישונאה םרוגה

 חותיפל םהיתימע םע ןיעידומה ישנא לש םיישיאה םירשקה תובישח לע ועיבצה םיבר ןיעידומ ישנא

 תוריש תא בטיה ריכהל םיכירצ יניעידומ ח"שקב םיקסועה םימרוג .יניעידומה הלועפה ףותיש

 םירשק חותיפלו הבחרהל ,רופישל תויונמדזה תוהזל תילאידיא הדמעב םיאצמנ םה .רזה ןיעידומה

 ינוגרא ישאר .ילמרופו ינכט קר היהי אל הלועפה ףותישש ידכ םהיליבקמ םע ןומא יסחיו םיישיא

 םה רשאכ ,םיתימע םיתוריש םע יניעידומ הלועפ ףותיש םודיקב יזכרמ דיקפת םיאלממ ןיעידומה

 30.הלועפ ףותישב הגרדמ תציפקל םורתל יושע הז רז ןיעידומ תוריש שאר םע םיבוט םיסחי םירצוי

  תיניעידומ-תיעצבמה תלוכיה תפטעמ תבחרה

 הלועפה תוטיש דומיל חכונ רבוגו ךלוה תיאמצע לועפל םאובב ןיעידומ יתוריש ינפל בצינה רגתאה

 דעיה תוצראב ןה ,םהלש הלועפה שפוח תא תוליבגמה תויגולונכטה תוחתפתהו ביואה ידי לע םהלש

 ומלוצש תונומת ומסרופ ,יאבודב ,סאמח ליעפ ,חוחבמ לוסיח רחאל ,המגודל .סיסבה תוצראב ןהו

 תאו וירחא בקעמה תא ועציבש דסומ יליעפ ויהש ןעטנש ימ לש ןוכרד יטרפו ןולמה תומלצמב

 31.רצענ אל םהמ שיא ,לוסיחה

                                                             
28 , CTC SentinalMiles Hidalgo, "Beyond the Conflict Zone: U.S. HIS Cooperation with Europol", 

February 2018, pp. 25-27; Timothy Holman, "Why States Fail to Counter Foreign Fighter Mobilizations: 
The Role of Intelligence Services", Perspectives on Terrorism, Vol. 10, No. 6, 2016; Svendsen 2010: 45; 
Eric Schmitt, "U.S. Secures Vast New Trove of Intelligence on ISIS", New York Times, 27 July 2016; 
Jens Franssen, "Belgium assisting U.S Led Secret Operation to kill IS Foreign Fighters", Flanders 
News.Be, 8 March 2018; Benjamin Weinthal, "Israel Working With Germany to Combat ISIS Terrorism 

in Europe", Jerusalem Post, 2 May 2018. 
 .2017 ,יאמב 3 ,טסילכלכ ,"רבייסה םוחת לע שגדב ילכלכ הלועפ ףותישל םימכסה לע ומתח ןפיו לארשי" ,רינ תנסא 29

3712431,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 
 ,Hayden ;םש ,רמות םע ןויאיר ;םש ,ילעוש םע ןויאיר ;םש ,טובחוב :ואר ןומאו םיישיא םיסחי תובישח תודוא לע 30

313-315; SID Today, "The Partnership Dissemination Cell – Information Sharing With Third Party 
SIGINT Partners",12/01/ 2003, https://edwardsnowden.com/docs/doc/2003-12-01-SIDToday-The-

Partnership-Dissemination-Cell-Information-Sharing-With-Third-Party-SIGINT-Partners-repost.pdf  
31 , 22 Ynet newsRoee Nahmias, "Dubai Police Chief says can link MOSSAD to Mabhouh Killing", 

February 2010; Reuters, "EU Condemns Dubai killing and Passports Theft", 22 February 2010.  
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 ימרוג םע הלועפ ףותיש שרדנ תויניעידומה תולוכיה תפטעמ תבחרהו הלועפה תוטיש ןוויג םשל

 לש הרקמבו םינוכיס תתחפהל עייסל םילוכי םירז םיתוריש םע םיבוט םירשק 32.םירז ןיעידומ

 םוסרפ וא רצעמ ןוגכ ,םיקזנ םצמצל וא עונמל ,הרז הנידמב ןיעידומ ישנא לש תויוכבתסהו תולקת

 ילוקישב בשחתהל ךרוצ ,תומיוסמ תולבגמ תרצוי ףתוש םע הלועפה םצע ,תאז םע .ילוכו תרושקתב

 .דועו ותנידמ יקוחל םאתהב לועפל ,ףתושה

 :יניעידומ הלועפ ףותיש קודיה וא תריצי םירשפאמה םיאנת תונכל ןתינ הלאה םימרוגה תא

  םירבשמ תובקעב תומדקתה

 דגנ המחלמה ךרוצל היצילאוק תריציל הליבוהש תירוטסיה הנפמ תדוקנ ויה רבמטפסב 11 יעוגיפ

 הדוחא תחא היצילאוקב רבודמ ןיא .תירבה תוצרא תלבוהב תונידמ האממ רתוי תופתתשהב רורטה

 2004־ב דרפסב הדיעאקלא יעוגיפ ושרדנ םלוא .תובר תונידמ ןיב הלועפ יפותיש לש הרושב אלא

 םלוא .יפוריא יניעידומ הלועפ ףותיש קוזיחב תפסונ תומדקתה היהתש ידכ 2005־ב הינטירבבו

 תנשב הפוריאב שעאד יעוגיפ ירחא ,רתוי רחואמ רושעו ,יתוכיאו קיפסמ היה אל הלועפה ףותיש

 דוחיאה תונידמ ןיב יניעידומה הלועפה ףותיש רופישב ךרוצל רשאב תואירק בוש ועמשנ ,2015

  33.יפוריאה

  "תווחל הנושארה"

 תונידמ רובע עדי דקומל ךופהת ולומ דדומתהלו שדח םויא תווחל הנושארה הנידמה םיבר םירקמב

 הקנלירסו לארשי ,רורטה םוחתב עדי דקומ התוויה לארשי .המוד םויא םע דדומתהל תויושעה

 ,2007 תנשב תיסור רבייס תפקתמ הגפסש ,הינוטסא 34.תודבאתהה יעוגיפ אשונב עדי דקומל וכפה

 הינוטסאב םקוה ו"טאנ לש רבייס זכרמ .אשונה תא הנממ דומלל ואב וילאש עדי דקומל הכפה

 35.יתנש ליגרת וב םייקמ ןוגראה 2010 תנשמו

  יטילופ-ינידמה רשקהה

 וא תונידמה תחאב ןוטלש יפוליח וא רטשמ יפוליח בקע ,תונידמ יתש ןיב םיינידמה םיסחיב רופיש

 יתוריש ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש קודיהל זרז תווהל יושע ,םיירוזא םייוניש בקע וא ,ןהיתש

 תא םיפחודש םה םיטינרבקה ,"הטמל הלעמלמ" אוה ןוויכה הז הרקמב .תונידמה לש ןיעידומה

 ,בוט ןוצר שיו יבויח אוה ינידמה רשקהה רשאכ םג םלוא .םיסחיה תא רפשל ןיעידומה יתוריש

 תסיפת( םיפסונ םימרוגב הנתומ רבדה .ןכותב הלועפה ףותיש תא אלמל םיכירצ ןיעידומה יתוריש

 םיימשרה םימכסהה ןיב רעפ רצוויהל יושע םיתיעל .)דועו ןומא ,תומילשמ תולוכי ,תפתושמ םויא

 36.הדובעה יגרד ןיב לעופב םייקתמה יניעידומה הלועפ ףותישל תונידמה ישאר תמרב תורהצההו

                                                             
 .םש ,רמות םע ןויאיר 32
33 251; -236, 250-229 2007, pp., New York: Harper Press, At The Center of The StormGeorge Tenet, 

Bjporn Fagersten, "Bureaucratic Resistance to International Intelligence Cooperation – The Case of 
Europol", Intelligence and National Security, Vol. 25,No. 4, August 2010, pp. 500-520; Simms, 203-204; 
Edoardo Camilli, "The Paris Attacks A Case of Intelligence Failure?", NATO Review, 6 December 2015. 

ISIS/EN/index.htm-intelligence-terrorism-attacks-https://www.nato.int/docu/review/2015/ISIL/Paris 
 רבעשל ,ןיקסיד ;165–161 'מע ,ירמתו שקרפ יבאז ;87–86 ,טיבש ואר רורטה םוחתב עדי דקומכ לארשי תודוא לע 34
 ונא לוכב אלש ןבומ"שו .תודבאתהה יעוגיפ םע הדדומתה לארשי דציכ דומלל ואב תונידמ הברהש ןייצ ,כ"בשה שאר
 Svendsen :ואר הקנלירס תודוא לע ;407–402 'מע ,ביברו ןמלמ ;318 'מע ,הרומ לצא ןיקסיד ירבד ."םיפתשמ

2008:130-131. 
  ;hls.com/he/archives/52922-https://i 2013 רבמבונב ihls, 29 ,יפוריא ללכ רבייס תנגה ליגרת תחראמ הינוטסא 35
  .2016 לירפאב 18 ,סנפד לארשי ,ימואל־ןיב רבייס ליגרת םייקמ ו"טאנ ,הבמוד סקחור ימע
  .2017 רבמצדב 26 ,ןליא רב תטיסרבינוא ,אריפש 'פורפ םע ןויאיר ;םש ,ט"ש םע ןויאיר 36
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  החלצה תשוחתו הלועפ ףותיש לש תרוסמ

 םורתל םיחילצמו םהיניב הלועפה ףותיש תא םידסממ הלועפ םיפתשמה ןיעידומה יתורישש לככ

 רבוג ךכ ,םהינפב םידמועה םירגתאה םע םיפתושה ינש לש תודדומתהה רופישל ותועצמאב

 37.הלועפה ףותיש תרבגהל ליבומ רבדהו ןוחטיבה

  עדימה תנגהל םילהנ חותיפ

 ליבוי ,עדימב ריהז אל שומיש תעינמל םימכסומ םילוקוטורפ תונדפקב םימשיימ םיפתושהש לככ

 38.הלועפה ףותיש תקמעהלו ןומאה תרבגהל רבדה

  היצילאוק תרגסמב המיחל

 יניעידומה הלועפה ףותיש קודיהל זרז ושמיש שעאד דגנ המחלמה ןכו 2001 ןטסינגפאב המחלמה

 תעפשומ תירבה תוצרא תלבוהב תימואל־ןיבה היצילאוקה תבכרה .תומחולה תונידמה ןיב

 שי ןתמועלו תידוחיי תיאבצ תלוכי היצילאוקל תואיבמה תונידמ שי .םיינידמו םייאבצ םילוקישמ

־ןיב היצמיטיגל ןתמב איה ןתופתתשה תובישח ךא ,תיתועמשמ הניא תיאבצה ןתמורתש תונידמ

 קודיהל ץירמת רצונ ,הריז התואב דחי םילעופ תונוש תונידממ תוחוכש העשמ .הלועפל תימואל

 לש הרוטקטיכרא" תונבל ךרוצה תא ןייצ יאקירמאה אבצה לש ךמסמ .יניעידומה הלועפה ףותיש

 :עדימ ףותישל םילהנ לש הרוש טריפו םיימואל־בר םיעצבמב "יניעידומ ףותיש

 .ףתושמ ןוזח קֹולח .1

 .תוקזח םיסחי תותשר רוצ .2

 .םיתימעה םע דובכו ידדה ןומא הנב .3

 .)תוירחא ימוחת לע םינוגרא ןיב םיקבאמ( תוילאירוטירט תויגוס םצמצ .4

 .םיפתושה לומ הפיצר תרושקת םייק .5

  .הלועפה ףותיש לע םישקמה תולבגמ/םימסח לטב .6

 39.ךמסמב םיטרופמה תוצלמהו תונורקע תצובק דוע שיו תיקלח המישר יהוז

 הלש תיניעידומה המורתה ךא ,תוחוכ תחלוש הניאו תויצילאוקב תימשר הפתוש הניא לארשי

 תוצראל בר עדימ לארשי הריבעה ,לשמל ,ךכ .היצילאוקב תיאשח הפתוש ןיעמ תויהל הל תרשפאמ

 יתורישש חווד הנורחאל .תיניעידומ היצילאוק אוה ףסונ לדומ 2003.40 קריע תמחלמ ינפל תירבה

 עויס םירצמל קינעהל ידכ םאותמב םילעופ הינמרגו הינטירב תפרצ תירבה תוצרא לש ןיעידומה

 יגולונכט דויצ תקפסא ,עדימ תרבעה ללוכ עויסה .יניסב שעאד ןוגרא לומ הקבאמב יניעידומ

 41.םירצמל תיניעידומ תעייסמ לארשי םגש חווד םירז םימוסרפב .הרשכהו םדקתמ

 

 

                                                             
 .םש ,ט"ש םע ןויאיר ;םש ,רסוורפוק םע ןויאיר 37
  .םש ,רסוורפוק םע ןויאיר 38
39  , Department of The Army, Department of The Navy,Joint Intelligence 223; Hayden, 39;-Claft 220

Department of The Air Force, Joint Publication 2-0, 22 October 2013, pp.v-1-v-13 
http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp2_0.pdf 

 ,ירמתו שקרפ יבאז ;292–290 'מע ,2018 ,דמח ירפס תונורחא תועידי :ןויצל ןושאר ,תולילב םדרנ אל ,דנלייא ארויג 40
 .165–164 'מע
 לירפאב 5 ,עובשפוס בירעמ ,"יניס זוחמ שעאד תא 2018־ב עירכת םירצמ :םיכירעמ ןוחטיבה תכרעמב" ,ןמלמ יסוי 41

 .http://www.maariv.co.il/journalists/Article-630644 .27–26 'מע ,2018
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  םיפתושמ םיכרעו רטשמ גוס

 יניעידומה הלועפה ףותיש דיעמש יפכ ,הלועפ ףותישל םורתל םילוכי םיפתושמ םיכרעו היטרקומד

 ,תירבה תוצרא – תויסקסולגנאה תונידמה לש "םייניעה שמח" תצובקב רתויב קומעהו קיתווה

 תא תוארל ןתינ דגנמ .תופתושמ תוברתו תרוסמ תוקלוחה ,דנליז וינו הילרטסוא ,הדנק ,הינטירב

 הברקה תורמל יפוריאה דוחיאה תונידממ קלח ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש םודיקב םיישקה

 יפותיש םירצונ ךרוצה תעב .תינוגרא תוברת ילדבהו םייטרקוריב םיישק לשב ,תיכרע-תיתוברתה

 לש העפשההש ךכ .)לשמל ,בולו תירבה תוצרא( םיירוטטקיד םירטשמל תויטרקומד ןיב הלועפ

 42.םיפסונ םימרוגב היולתו הדיחא הניא רטשמה גוסו םיפתושמה םיכרעה

  היגולונכט

 ריהמ ןפואב עדימ רתוי ףותיש תרשפאמ עדימ תצפהו תרושקת ימוחתב תיגולונכטה תומדקתהה

 ףוסיאה ןיב ,לשמל ,ףתושמ יניעידומ בחרמ תריצי תרשפאמ רבייסה תכפהמ .תמא ןמזב ,רתוי ליעיו

 םיתוריש ינשל ףתושמ יניעידומ בחרמ רוציל ןתינ םאה איה הלאשה .ןיעידומ ןוגרא ךותב רקחמל

 יהוז .ךותיהו תויבוליש לש תומרל םהיניב ח"שקה לוהינ ןפוא תא גרדשי רשא רתוי וא םיתימע

 יפל .יניעידומה ח"שקל הוולנה ףסונ םילוקיש לולכמב היולת אלא דבלב תיגולונכט היגוס הניא

 תוצראו לארשי לש ןיעידומה תוליהק תא וליבוה 8200־ו NSA־ה ,ןדונס ידי לע ףלדוהש NSA ךמסמ

 ץיאהלו ביחרהל םידדצה ינשל תורשפאמה ואידיווב הדיעו תוחיש ךרד רשק ןהיניב ןנוכל תירבה

  43.תמדקתמ היצקינומוקלטב שומיש תועצמאב תונידמה ןיב הלועפה ףותיש בצק תא

 

 יניעידומ הלועפ ףותיש קודיהל םימסח

  תוינידמ תולבגמ

 םימייק .םיבכרומ ינידמהו יטילופה רושימב םיסחיל יניעידומה הלועפה ףותיש ןיב ןילמוגה ירשק

 םיתיעל ,יניעידומ הלועפ ףותיש עצבתמ ינידמה רושימב חתמו תקולחמ תורמל םהבש םירקמ

 אלש הריהצהו 2003 קריע תמחלמל תאצל תירבה תוצרא תטלחהל הדגנתה הינמרג .יתועמשמ

 בר עדימ התליחתבו המחלמה ינפל וגישה קריעב חטשב והשש  BND ינכוס ינש ,לעופב .הל עייסת

 העיפשמו תלחלחמ תינידמ תיטילופ תקולחמ םהבש םירקמ םימייק 44.תירבה תוצראל רבעוהש ךרע

 דחא ביכרמ קר אוה תונידמ יתש ןיב יניעידומה הלועפה ףותיש .יניעידומה רושימב םיסחיה לע םג

 סיסבו תרוסמ שי רשאכ .וליבגהל םילולע םירחא םילוקיש .םהיניב םיינידמה םירשקה תכרעמב

 לע םגו תוינידמ תוקולחמ לע םירבגתמ ללכ ךרדב םה ,ןיעידומה יתוריש ןיב הלועפ ףותיש לש קצומ

 תימואלה המרב תרבוג תרוקיבו תופיקש לש ןדיעב ךא ,הלועפ ףתשל םירזוחו ,םיסחיב םירבשמ

                                                             
42 Argomaniz Bures and Kaunert, Ibid; ־ה שאר ירבדNSA ־הוCIA סנכב ןדייה רבעשל: 

 New America, Sharing Secrets: Obstacles and Solutions to International Intelligence Sharing, 11 
https://www.youtube.com/watch?vMarch 2015 ־GfEWZkFvmNQ  

 .Hayden, Sharing Secrets :כ רוציקב עיפוי ךשמהב
 ןויליג ,2 ךרכ ,ןוחטיבו ןיעידומ ,רבייס ,"ןיעידומ יניינעב הכפהמ רשפאמו בייחמ רבייסה" ,ןולא םענו בוט ןמיס ידוד 43
 .Svendsen 2008: 27-28, 138-139 ;82–67 'מע ,2018 לירפא ,1
 ,National Security Agency/Central Security Service, NSA Relationship with Israel, 19 April 2013 ךמסמה

https://theintercept.com/document/2014/08/03/nsa-intelligence-relationship-israel  
44  Der John Goetz, Marcel Rosenbach and Holger Stark, "How German Agents Pave the Way into Iraq",

Spiegel, 16 December 2008; Spiegel Staff, Germany's Deep Cooperation with the NSA, Spiegel Online, 
18 June 2014. 
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 רחאל ,לשמל ,ךכ 45.להקה תעדמ ןיטולחל םלעתהל םילוכי םניא ןיעידומ יתוריש םג תימואל־ןיבהו

 םיינמרגה ןיעידומה יתוריש ןיב חתמ רצונ ,לקרמ תירלצנקל ןיזאה יאקירמאה ןיעידומהש ףשחנש

  46.תינמרגה להקה תעדב הרעס הררועתהו םיאקירמאהו

  תויקוח תולבגמ

 םירקמ איצוהלש ךכ ,ותנידמ יקוח תא דגונה ןפואב תימע תוריש םע הלועפ ףתשי אל ןיעידומ תוריש

 עדימ תרבעהו תויטרפה תייגוס .רז ןיעידומ תורישל היחרזא לע םיטרפ ריבעת אל הנידמ ,םיגירח

 תירבה תוצרא ןיב יניעידומה הלועפה ףותיש קודיהב בכעמ םרוג איה םיאפוריא םיחרזא תודוא לע

 47.הפוריאל

  ףתושב ןומא רדעה

 תויגוסל רשאב ףתוש יפלכ דשח .םהיתורוקמ לע הנגהו רודימ ,תויאשח לע םינומא ןיעידומ ינוגרא

 תוריש ידי לע רדחנ ףתושהש דשח( ידגנ לוגיר ,הלועפ תוטישו םיעצמא תפישח ,תורוקמ ןוחטיב לש

 קודיה עונמל םייושע ,תויעוצקמ רסוח וא הפלדה ,רושיא אלל ישילש דצל עדימ תרבעה ,)רז ןיעידומ

 ףותיש רופישל םיצמאמ ושע הפוריא תונידמ םנמוא 48.םייק הלועפ ףותישב עוגפלו הלועפ ףותיש

 חרזמ תונידמ םע שיגר עדימ קולחלמ וענמנ הפוריא ברעמ תונידמ ךא ,ןהיניב יניעידומה הלועפה

 ףסונ רוקמ 49.היסור םע םימדוקה ןהירשקו יטסינומוקה ןרבע עקר לע ןומא רדעה לשב הפוריא

 תוינידמה תא תרשל דעונו יקלחו יתמגמ אוה ףתושה ידי לע רבעומה עדימהש ששחה אוה תונדשחל

 .הב תכמותה ןיעידומ תנומת תריצי ידי לע ולש

  םייתוברת םילדבה

 לע תושקהל םילולע ןיעידומ יתוריש ןיב הנוש תינוגרא תוברתב םג יוטיב ידיל םיאבה תוברת ירעפ

 ,דחא ןיעידומ תוריש רשאכ ;םויא לומ דחי םילעופ ןיעידומ יתוריש ינש רשאכ ,לשמל .הלועפ ףותיש

 ףידעהל יושע רחא ןיעידומ תוריש וליאו םויא לוכיסל םדקהב לועפל ןיינועמ ,תילוכיס השיג לעב

 תפתושמ תיעוצקמ הפש ,תידדה הנבה תריצי תשרדנ .עדימ ףוסיאו הנתמה ,יניעידומ בקעמ ךשמה

 ךוראו קומע יעצבמו יניעידומ הלועפ ףותיש םייקל ידכ תופתושמ הלועפ תוטישו םיגשומ חותיפו

 קר עדימ ףותישו רודימ לש תוברתמ תיניעידומה תוברתה לש יסיסב יוניש שרדנ ,ןכ ומכ 50.חווט

 .)Need to Share( עדימ ףותיש לש תוברתל )Need to Know( "תעדל ךירצש ימ" סיסב לע גירחכ

 .םינוש ןיעידומ ינוגראבו תונוש תונידמב הווש ןפואב אלו אלמ ןפואב אל ךא שחרתה הזכ יוניש

                                                             
 Stephen Lander, "International Intelligence Cooperation: An ;810–710 ,ןוירוא ;םש ,רמות םע ןויאיר 45

Inside Perspective", Cambridge Review of International Affairs, Vol. 17, No. 3, October 2004, pp. 486-
 Privacy::ימואל־ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש לע חוקיפ תרבגהל ארוקה יתלשממ אל ןוגרא לש חוד ,המגודל ,ואר .487

International, Secret Global Surveillance Networks: Intelligence Sharing Between Governments and 
-https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018, April 2018, eguardsthe Need for Saf

0web%20%28200%29.pdfort%204/Secret%20Global%20Surveillance%20Networks%20rep  
46 Bulletin of The Security, Privacy, and The German American Relationship", "Loch K. Johnson, 

German Historical Institute, Vol. 57, Fall 2015, pp. 47-73; Kate Connolly, "German Secret ServiceBND 
Reduces Cooperation with NSA", The Guardian, 7 May 2015. 

47 535; Holman, 4 -Lefebvre, 534. 
 .Svendsen 2010: 48-Simms, 205; Herman, 207 ;208 ;םש ,טובחוב ;םש ,רסוורפוק ;םש ,רמות 48
49 Hampers  Sylvaine Chassany and Sam Jones, "Europe's Failure to Share Intellige-Jim Brunsden, Anne

Terror Fight", Financial Times, 4 April, 2016; Joseph Fitsanakis ,"German Spy Official dismiss calls to 
create European Intelligence Agency", Intelnews, 6 October 2017. 

 לע ושקה תינוגרא תוברתו הפש ילדבה .2018 לירפאב 22 ,רבעשל דסומב רקחמה תביטח שאר ,ןייש המיס םע ןויאיר 50
 Adriana N. Seagle, "Intelligence Sharing Practices :ואר .ו"טאנ תירב ךוותב םג יניעידומ הלועפ ףותיש םודיק

Within NATO: An English School Perspective", International Journal of Intelligence and 
Counterintelligence, Vol. 28, 2015, pp. 559-560; Ballast, 4; Holman, 4; Herman, 210.  
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 לשב רקיעב יתוכיא הלועפ ףותיש םודיק לע םיתיעל םישקמ הפשה ירעפ םגש ןייצל יואר הז רשקהב

 .תוצמחומ תויהל תולולע תובושח תויוקד םיתיעלו ,םוגרתב ךרוצה

  רתי תולת

 רתי תולת לש הנכסה לע ,םייניעידומה הלועפה יפותיש תבחרה לש רשקהב ,ועיבצה םידחא םירקוח

 םוחתב םירז םיתורישב תירבה תוצרא לש תולת ,לשמל .תרחא הנידמב הנידמ לש תיניעידומ

 יניעידומה יוסיכה דוביאל םג ליבומ ,לשמל ,יטילופ יוניש בקע ,ףתוש דוביא ,הזכ בצמב .טנימויה

 םייניעידומה םיפתושה תודוא לע הטמ תדובעבו ינידמ רקחמב ךרוצ שי .ויתולוכי לע ססבתהש

 הערתה ןתמו תיביטקייבוא הכרעה רשפאיש ןפואב יניעידומה ח"שקה לש ישעמה לוהינהמ דרפנב

 םימיוסמ םימוחתבש ךירעהל ןתינ 51.םיפתוש דצמ תויגטרטסא תועתפהו םיסחיב םייוניש לע

 .תורחא תונידמב תולתמ ןתינה לככ ענמיהלו תויאמצע ןיעידומ תולוכי רמשל הצרת הנידמ

  בחר ידדצ־בר ינפ לע םצמוצמ ידדצ־בר וא ידדצ־וד יניעידומ הלועפ ףותישל הפדעה

 ןיעידומ תורישמ עדימ לביקש 'ב ןיעידומ תוריש ,ויפלש 'ג דצ ןורקֶע םייק יניעידומה ח"שקה םוחתב

 םילוקישמ 52.עדימה תא גישהש ןיעידומה תוריש רושיא אלל ישילש םרוגל עדימה תא ריבעי אל 'א

־וד הלועפ ףותישל הפדעה שי ’)םינוכיס לוהינ ,תוידדה( םיסחיה לוהינו ןומא ,תורוקמ ןוחטיב לש

 ףותישל הפדעה שי ןיפוליחלו ,םצמוצמ ידדצ־בר הלועפ ףותיש ינפ לע ןיעידומ יתוריש ןיב ידדצ

 לע ,םיידדצ־וד םירשק לש תרוסמ םהיניב שיש ןיעידומ יתוריש ןיב בורל ,םצמוצמ ידדצ־בר הלועפ

 ןמיהמ תוחפה ףתושה יפל ללכ ךרדב עבקנ הלועפה ףותיש קמוע ובש בחר ידדצ־בר הלועפ ףותיש ינפ

 רפסמ ןיב רתוי קומע יניעידומ הלועפ ףותיש רשפאל שיש הנקסמל ועיגה ו"טאנ ךותב םג .הצובקב

 53.תירבה תורבח לכ תא לולכיש שיגר עדימ ףותישמ העיתר שיש ינפמ תירבה ךותב תונידמ לש ןטק

־ה תונש עצמאב המקוה ,הלא תויעבמ רכינ קלחמ לבוס וניאש ,)OSINT( יולגה ןיעידומה םוחתב

 ,קרמנד ,הינמרג ,לארשי ,תירבה תוצרא ןהיניב( ברעמ תונידמ 12 לש הלועפ ףותיש תרגסמ 90

 ופתיש תונידמה .IOSWG, International Open Source Working Group םשה תחת )דנלוה

 תרגסמ םג םלוא .תיאקירמאה ןיעידומה תליהק ידי לע להונש טנרטניא לטרופ תועצמאב יולג עדימ

 ןודעומ" םקוה 2007 תנשב .רתוי ליעיכ ספתנש תונידמה ןיב ידדצ־וד הלועפ ףותיש תבוטל הקרופ וז

 םייקמ ןודעומה .יפוריאה דוחיאה ךותב OSINT יולג ןיעידומ לע הלועפ ףותיש תרגסמ ,"טספדוב

 ןיעידומה םוחתב ,רומאכ 54.דועו OSINT־ה םוחתב הלועפ תוטיש יבגל םינויד ,םיחמומ ישגפמ

 םא ,תיטנוולר הניא תורוקמה ןוחטיב תייגוסש ינפמ הז םוחתב הלועפ ףותיש םייקל רתוי לק יולגה

 רקיעב ,םהלש ןיינעה ימוחת תפישחמ ןיעידומה ינוגרא לש העיתרה בקע תושיגר תמייק ןאכ םג יכ

  .םהילאמ םינבומ םניאש םימוחתב רבודמשכ

 

                                                             
51 605; Charles Faddis, "Bin Ladin's Location Reveals Limits of Liaison -Herman, 212; Clough, 604

Intelligence Relationships", CTC Sentinal, Special Issue, May 2011, pp. 15-16. תועתפה לש ןוכיסה תודוא לע 
 ןויליג ,14 ךרכ ,יגטרטסא ןכדע ,"תירב ילעבו םיפתוש לע ןיעידומ ?ץוצר הנק תנעשמ" ,ןלוג ידוא :ואר ,תירב ילעב דצמ
 .78–63 'מע ,2011 רבוטקוא ,3
 .םש ,רמות ;37–36 'מע ,טיבש 52
German Intelligence Relations -Frederic Ischebeck Baum, "Anglo לצא םיטטוצמ בולריד 6MI שאר ירבד 53

and Brexit", Journal of Intelligence History, Vol. 16, No. 2, 2017, pp. 97; Seagle, 572-574; Ballast 2017. 
M. 20; Robert M. Clark and Mark-Svendsen 2010: 19 :ואר טניסואה םוחתב הלועפ ףותיש תודוא לע 54

Lowenthal (Eds.), The Five Disciplines of Intelligence Collection, Los Angeles: Sage, 2015, pp. 37-39; 
Andrew Rettman, "EU Intelligence Services Opening up to Collaboration", Euobserver, 18 January 2011. 
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 םרובע ונממ תעבונה תלעותהש םושמ לטנ איה ח"שקב העקשההש םיתיעל םישח ןיעידומה ירקוח

 הרומתה רשאכ רקיעב תאז .וז המישמל שידקהל םישרדנ םהש תוברה תועשה תא הקידצמ הנניא

  .תיניעידומ הנניאש וא רישיה םתוירחא םוחתב הנניא

 55.םהישנאו ןיעידומה ינוגרא ןיב טידרקו ,הרקוי ,תוליעפ ימוחת לע םיקבאמ – ינוגראו ישיא וגא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .רונג זעוב 'פורפ םע ליימב תובתכתה ;םש ,ילעוש םע ןויאיר ;108 ,ןוירוא 55
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 יניעידומ ח"שק לש םילדומ :ישילש קרפ

 הנבנ ,תונידמ ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש לע םיעיפשמה םיירקיעה םימרוגב דקמתהל ןויסינ ךותמ

 הכרעהו תפתושמה םויאה תסיפת :םיירקיע םינתשמ ינש ןיב היצקארטניא גיצמה יסיסב לדומ

 לע םיעיפשמה ,םדוקה קרפב טרופש יפכ ,)םימסחו םיציאמ( םיפסונ םינתשמ םימייק .ףתושה יפלכ

 וא םיגוס העברא תרצוי םיירקיעה םינתשמה ינש ןיב היצקארטניאה ךא ,הלועפה ףותיש סופד

 םיסופיט הגיצמה היגולופיט יהוז .תונידמ ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש לש םיינייפוא םיסופד

 56.רתוי ןווגמו בחר אוה הלועפה יפותיש יסופד דענמש ןבומכו ,םיילאידיא

  תפתושמ םויא תסיפת

 ביבס ללכ ךרדב ,תונידמה לש םיסרטניאה ןיב הפיפח תמייקש לככ רבוג יניעידומ הלועפ ףותיש

 לבגומ םוחתב וא הרצ ,הכומנ הפיפח ןכתית ,CIA־ה שאר רבעשל ,ןדייה ןייצש יפכ .ףתושמ םויא

 ףא תונידמ יתש ןיב םיסרטניאב הפיפחה ךא .םימוחת המכ תללוכה הבחר וא ההובג הפיפח ןכתיתו

 יתוריש .תונידמה יתש ןיב םיסרטניא דוגינ וליפא וא םיוסמ רעפ םייק דימתו ,האלמ הניא םעפ

 ־ה לש ךמסמ ,לשמל ,ךכ .םיפפוחה וא םיפתושמה םיסרטניאה לש בחרמה ךותב םילעופ ןיעידומה

NSA םייניעה שמח" תונידמ ,'א גרד תונידמ םע תונכוסה לש יניעידומה הלועפה ףותיש תא רידגה", 

 ןמיעו 'ב גרד תופתוש תורדגומ )קרמנד ,לשמל( תונידמ לש תפסונ המישר וליאו ,ללוכ הלועפ ףותישכ

  57.אשונל דקוממ הלועפ ףותיש םייקתמ

  ףתושה יפלכ הכרעה

  :םיירקיע םיביכרמ ינש לע ססבתמ רזה תורישה םע יניעידומה רשקה ,ףתושמ םויא יוהיז רחאל

 םיפתוש םהש ןיטינומ ילעב ןיעידומ יתוריש שי – ויתולוכיו ותויעוצקמ יפלכ הכרעה •

 ךשמהל יוכיס שי ,יכרעכ הלגתמ ףתושה םא .םאתהב תוהובג םהמ תויפיצהו ,םייביטקרטא

 החתיפ תפרצש רחאל ,2017 זאמש ,רפיס יתפרצ ןיעידומ שיא .הלועפה ףותיש לש הקמעה ףאו

 "םייניעה שמח" תרגסמ םע עובק ןפואב הלועפ ףתשל הלחה איה ,תימונוטוא תיניעידומ תלוכי

 ,תפרצל שיש תלוכיל תודוה אוה הלועפה ףותיש ,ןיעידומה שיא יפל .תירבה תוצרא םע רקיעבו

 ןייצ ךא ,תיניעידומה תלוכיה יהמ טריפ אל אוה .תירב תולעבב התולת תא התיחפמ רשא

 היה ותנוהכ תעב וידעימ דחאש ןויצ טיבש דסומה שאר .יתועמשמ ןיעידומ תפרצל שיש וניבהש

  CIA".58־ה רובע דסומה לש תויסכנה תא רמשל"

 ,רקובמו לבגומ הלועפ ףותיש הליחתב .הגרדהב הנבנ הלועפה ףותיש – ויפלכ ןומאה תדימ •

 .הלועפה ףותיש לש תיתגרדה הקמעה שי םיישיא םירשקו תורכיה סיסב לע ןומא רצונ רשאכו

 .םיבר ןיעידומ ישנא םע תונויארבו םיבתכב יניעידומה הלועפ ףותישב עירכמ םרוגכ הלע ןומאה

  59.םינוגראה תמרב ןומאל םג ליבומ םישנאה ןיב ןומאה

 

                                                             
 .Simms, 196-202 ;110–108 'מע ,ט"ש :ואר ,יניעידומ הלועפ ףותיש יגוס המכ רידגהל ןויסינל 56
57 ;"NSA's Foreign Partnerships", Hayden, Sharing Secrets, Ibid; Svendsen 2008: 131  ,Electospaces.Net

partnerships.html-foreign-https://electrospaces.blogspot.co.il/2014/09/nsas 2014 ,September4 . 
 p with FiveSharing Relationshi-Pierre Tran, "French Official Details Intelligence ;62–61 'מע ,טיבש 58

Eyes", Defense News, 5 February, 2018 . 
 ימואל־ןיב הלועפ ףותיש תקלחמ םיקמ ,ןוירוא ףסא םע ןויאיר :ואר ,ןומאו םיישיא םיסחי לש תובישחה תודוא לע 59
 Van ;םש ,ןייש םע ןויאיר ;110-109 'מע ,ט"ש ;םש ,ט"ש םע ןויאיר ;2017 רבמצדב 11 ,ןושארה הדקפמו ן"מאב

Buuren, 87-90; Morell,190; Hayden, 313-316; Lander, 484. 
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 תפתושמ םויא תסיפת 

 יפלכ הכרעה

 ףתושה

 הכומנ ההובג 

 רצ םוחתב הלועפ ףותיש קודה הלועפ ףותיש ההובג

 )רבייס ,רורט(

 ירטמיס־א הלועפ ףותיש הכומנ

 עייסמ ריכבה ףתושה

 רטוז ףתושל

 הלועפ ףותיש ןיא

 :הלועפ ףותיש יסופד המכ םימייק

 הדיצלשכ םידחא םיאשונ לע תסרפתמה הבחר תפתושמ םויא תסיפת – קודה הלועפ ףותיש

 לככ .קודה יניעידומ הלועפ ףותישל לאיצנטופ תרצוי ,םיפתושה ןיב ההובג הכרעה תפסוותמ

 םניאש הלועפ ףותישו עדימ יפוליח םייקל םג ןתינ ,םידחא םימוחת ללוכו בחר הלועפה ףותישש

 רורט( םיוסמ םוחתב עדימ תימע תורישמ לבקמ ןיעידומ תוריש ,לשמל .דחא םוחתל םידקוממ

  60.רחא םוחתב עויס קינעמ הרומתבו )לשמל

 ,תידדה תיעוצקמ הכרעה שיו ןומא יסחי םימייקמ ןיעידומ יתוריש ינש רשאכ – רצ הלועפ ףותיש

 םייפיצפס םימוחתב הלועפ ףותיש חתפתיש חינהל ריבס ,הרצ תפתושמה םויאה תסיפת ךא

  .)רבייס ,רורט( םילבגומו

 רבודמ רשאכ ,לשמל .ןיעידומה יתוריש לש תולוכיה ןיב רעפ םייק רשאכ – ירטמיס־א הלועפ ףותיש

 המצעמ ,ישילש םלוע תונידמב וא )הפוריא חרזמב םייטסינומוק־טסופ םירטשמ( םישדח םירטשמב

 רפשלו קזחל רתוי הכומנ תלוכי לעב ףתושל עייסל היושע תומדקתמ ןיעידומ תולוכי תלעב הנידמ וא

 הלועפ ףתשל יאדכ היהיש ידכ )יפסכ עויס ,הכרדה ,היגולונכט תקפסא( תויניעידומה ויתולוכי תא

 הרומתהש ןכתיי ,הז הרקמב .םיפתושמ םימויא לומ תוליעיב רתוי דדומתהל לכוי אוהו דיתעב ומיע

 לועפל ריכבה יניעידומה ףתושל תורשפא ןתמ איה יניעידומ עדימ תלבק רובע ןתונ רטוזה ףתושהש

 תונידמה ןיב םיסחיה לש םירחא םירושימב יניעידומה םוחתל ץוחמ הרומת ןכו הנידמה חטשמ

 םייניעידומ אל םימרוגל ןיעידומה תוריש ןיב םואית שרדנ ךכ םשל .)רחא וא ינידמ ,יעצבמ עויס(

 61.הלועפה ףותישמ בטימה תא קיפהל ידכ )םיפסונ םימרוגו ץוחה דרשמ(

 – םייכרריה םיסחי רוציל שלוו עיצה הזכ הרקמב .ףתושה יפלכ ןומא ןיא םהבש םיבצמ םימייק

 תייעב לע רבגתהל עייסל לוכיש המ ,רטוזה ףתושה תוליעפ לע חקפמו ךירדמ ריכבה ןיעידומה תוריש

 62.ןומאה רסוח

 ףותיש חתפתי אלש יופצ ,תיעוצקמ הכרעה וא ןומא ןיא םגו תונידמל ףתושמ סרטניא ןיא רשאכ

 תונידמ ןיב יניעידומה הלועפה ףותיש .רתויב םצמוצמ היהי הלועפה ףותישש וא תונידמה ןיב הלועפ

                                                             
 .םש ,ט"ש םע ןויאיר ;107 ,ןוירוא 60
 עויסב ןויסינ שי לארשיל םג .םתויעוצקמ תא רפשל תובר תונידמ לש ןיעידומה יתורישל העייס תירבה תוצרא 61
 תודסומב הכימת ומכ ,תינידמ איה לבקל השקיב וא הלביק איהש הרומתה רשאכ ,תובר תונידמ לש ןיעידומ יתורישל
 Director Brennan Speaks at The Council on Foreign ;148–147 ,שקרפ יבאז :ואר .לשמל ,םיימואל־ןיב
-speeches-testimony/2015-information/speeches-https://www.cia.gov/newsRelations, 13 March 2015, 

relations.html-foreign-on-council-the-at-speaks-brennan-testimony/director  
62 Walsh 2007. 
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 לש רבעמו יניעידומה הלועפה ףותישב תורדרדיה וא רופיש ,יוניש ןכתיי ;תודונתו תועפשהל ןותנ

 רוסחמ ,יפרגואיג קוחיר( םיינבמ םימרוג םג שי ךא .תרחאל תחא הירוגטקמ תונידמ דמצ

 .םייניעידומה םירשקה לש גורדש םיענומה )םיבאשמב

  ףתושל םאתומ יניעידומ הלועפ ףותיש

 תולובג תא עובקל תויושעה ,ליעל וגצוהש תוינייפוא הלועפ ףותיש תוכרעמ המכ לש היגולופיטה דצל

 ,תונוש תונידמ .םיידוחיי םיטביה שי יניעידומ הלועפ ףותיש לכל ,ותרגסמ תא וא הלועפה ףותיש

 יכרד ,הנוש תינוגרא תוברת ילעב תויהל םייושע ,הנידמ התואב םינוש ןיעידומ ינוגרא םג םיתיעלו

 םיאתהלו ףתושה לש םיידוחייה םינייפאמל עדומ תויהל ךירצ ןיעידומה ןוגרא .דועו תונוש הלועפ

 63.הלועפה ףותיש לש םיטרפה תא וילא

  ימשר אל וא ימשר הלועפ ףותיש

 הלועפ ףותיש ינפ לע תילמרופ אל תרגסמב יניעידומ הלועפ ףותישל הפדעה שי םימיוסמ םירקמב

 אלה "ןרב ןודעומ" תרגסמב הלועפ ףתשל הפוריא תונידמ ופידעה ,לשמל ,ךכ .תילמרופ תרגסמב

 רורטה לומ הלועפ תפתשמו רבמטפסב 11 יעוגיפ תובקעב המקוה רשא CTG תצובק וכותבו ימשר

 ןפואב הלועפ ףותיש ינפ לע ,דועו ןיעידומ יתוריש ישאר לש םייתיע םישגפמ תמייקמ ,ימאלסאה

 םיכשוממ םיצמאמ ושרדנ 64.יפוריאה דוחיאה לש תויטרקוריבהו תוימשרה תורגסמה ךותב דסוממ

 תמגוד יפוריאה דוחיאה לש ןיעידומ יפוג ךותב תונידמה לש הלועפ ףותיש םדקל ידכ תובר םינשו

 "םינמזה לכ לש איש" לע הארמה יתומכ דדמ םסרופ 2017 תליחתב .םמיעו ,ECTC־הו לופורוי

 ןיעידומה יפוג םע הלועפ ףותישב תומדקתה הלח יכ ןיוצו דוחיאה ךותב יניעידומה הלועפ ףותישב

 65.תונידמה לש ןיעידומה יתוריש תמועל ינשמ דיקפת םיאלממ ןיידע םה ךא ,יפוריאה דוחיאה לש

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .םש ,ט"ש םע ןויאיר ;םש ,ילעוש םע ןויאיר 63
 Simon 2017 7;-Fagersten, 5;Wille, "The Effect of International -Bjorn Muller ;םש ,אריפש 'פורפ םע ןויאיר 64

Terrorism on EU Intelligence Cooperation", JCMS, Vol. 46, No. 1, 2008, pp. 55-56 Helman, 4-5; Van 
Buuren, 84-86. 

65 ," Information Sharing on Europol Press Release203; -Argomaniz Bures and Kaunert 2015: 201
Counter Terrorism in The EU has Reached an All-time High", 30 January 2017, 

-has-eu-in-terrorism-counter-sharing-https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/information
high-time-all-reached 
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 ןיעידומה תדובע לש םינושה םימוחתב ח"שקה בוליש :יעיבר קרפ

 ףוסיאב לחה ,תיניעידומה היישעה לש םינושה םימוחתב ח"שקה םוחת בלתשמ דציכ ןחוב הז קרפ

 םותרל ךרוצ שי םמשייל ידכשו הלוע םתובישחש םייעצבמ םימוחתב ךשמה ,עדימ תצפהבו רקחמבו

 .העדותו העפשה יכרוצל יניעידומ עדימב שומיש לש תומלידב הלכו תויעצבמו תויניעידומ תולוכי

 ךותב ןיעידומה תליהק תא תרגתאמ רשא תויבולישה תייגוסל רוקרז הנפוי קרפה לש ופוסב

 .תונידמ ןיב הלועפ ףותישב ,רמוחו לק ,תונידמה

 ח"יצהו הלועפה ףותיש תרגסמ תעיבק

 לש ןטק רפסמ םע קר תירבה תוצראל שיש ,הלועפ ףותיש לש רתויב ההובגה הגרדה ,ןדייה יפל

 ךלש תושלוחהו םידעיה תפישח ,רמולכ ."םיעדוי אל ונחנאש המב ףותיש" אוה ,םיימיטניא םיפתוש

 תיניעידומ לטנ תקולח איה ףתושמ ח"יצ לש ףסונ גוס .ךל עייסל לכוי אוהש ידכ ףתושה ינפל

)(Burden Sharing, לכ ,םירוזא לש יניעידומה יוסיכה תא שארמ ןהיניב תוקלחמ תונידמ רשאכ 

 תונידמ .הגישמ תחא לכש עדימה תא ןהיניב תופתשמ תונידמהו ,םיוסמ רוזאל תיארחא הנידמ

 הינטירב :תיפרגואיג תושיגנ יפ לע ימלועה יטניגיסה יוסיכה תא ןהיניב וקליח "םייניעה שמח"

 םורד יוסיכל תיארחא הילרטסוא ;גנוק גנוהו ןוכיתה חרזמה ,היסור ברעמ ,הפוריא תא הסכמ

 הקירמאמ םיקלחו ןיס ,היסור תא הסכמ הדנק ;קיפיספה םורד תא הסכמ דנליז וינ ;היסא חרזמו

 66.םייבירקהו ןוכיתה חרזמה ,הקירפא ,ןיס ,היסור תא הסכמ תירבה תוצרא ;תיניטלה

 רפיס ,טיבש ,דסומה שאר .ולש ח"יצה לע העפשה םג רשפאמ רז ןיעידומ תוריש םע הלועפה ףותיש

 רורט ןוגראו עשפ ינוגרא ןיב הלועפ ףותישל םביל תמושת תא הנפה CIA ישנא םע השיגפב דציכ

 .ול םיעדומ ויה אל םהש ,ךכמ עבונה ןוכיסלו יאווגרפ הניטנגרא ליזרב תולובגה שלושמב שחרתמה

 67.רוזאה יוסיכל םיבאשמ ונפוה טיבש ירבד תובקעב

 וליאב טרפמה הנבה רכזמ וא םכסה תועצמאב דסוממ יניעידומה הלועפה ףותיש ,ללכ ךרדב

 ןיעידומל ן"מא ןיב תונבהה רכזמ תא ףילדה ןדונס .עדימ ןיעידומה יתוריש ופתשי םימוחת

 ףלחוי ןהיבגלש תונידמה ,םיפתושמה ןיינעה ימוחת תא טרפמה 1999 תנשמ )DIA( יאקירמאה

 חרזמ ,רבעשל תוצעומה תירב תונידמ ,ןכ ומכ .רורט ינוגרא ןכו קריע ,ןאריא ,בול ,הירוס :עדימ

 תיניעידומהו תיאבצה ןתוליעפו Countries of Interest תורדגומ םנטייוּו האירוק ןופצ ,ןיס ,הפוריא

 ךרוצה תעב ,ויפלש ןיעידומה יתוריש ןיב םכסהב ףיעס םג שי .ח"יצב הללכנ ןוכיתה חרזמה רוזאב

 םכסה תא הליעפה לארשי 68.תיפיצפס היגוסב יניעידומ עויס קנעומו םכסהה לעפומ ,השקב יפ לעו

 עצבמ תעב ינייוול יוסיכב יאקירמא עויס ךרוצל תירבה תוצרא םע יניעידומה הלועפה ףותיש

 2002.69 תנשב "ייא ןיראק" קשנה תיינוא תדיכלו בקעמה

 לארשי ןיב יניעידומה הלועפה ףותיש קודיהל ץיאמ התייה ינאריאה ןיערגה םויא םע תודדומתהה

 היגוסה תובישחו ןאריא תונערגתה לש תוילבולגה תוכלשהה לשב תופסונ תונידמלו תירבה תוצראל

                                                             
66 207; Hayden, Sharing Secrets, Ibid; Tossini, Ibid-Herman, 202. 
 .59–57 ,טיבש 67
  "Edwardsnowden.com1999 Agreement Between The US and Israel ,:ואר ןדונס ידי לע ףלדוהש ךמסמל 68

17 July 1999, https://search.edwardsnowden.com/docs/1999AgreementbetweentheUSandIsrael 
04_nsadocs_snowden_doc 2014-08- 

 ,121 ,112 ,101 ,98 ,73–78 ,65–62 ,45–35 'מע ,2017 ,ןיעידומה תשרומל זכרמה ,םודאה םיב המרד ,עובלג סומע 69
127, 130–132. 
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 רתוי דקמתהל ן"מא טילחה 2015 תנשבש הנורחאל חווד ןכ ומכ 70.ברעמה תונידמ לש ח"יצב

 ןויב יתורישל דסומהו ן"מא ןיב םואיתה רופישל ליבוהש המ ,םלועב רורט ינוגרא לע עדימ ףוסיאב

 םיפתושל ינויח תויהל יושעה עדימ ףוסיא לש תרכומ תילארשי המגמל ךשמהב תאז .הפוריאב

 סיסב לע ,רורטב המחלמה םתושארבו םיינוחטיבה םהידעי תגשהב םהל עייסל ידכ םיפסונ

 תמורת לע םיחוויד הז רשקהב ורכזוי .רוזאב עדימ ףוסיאב לארשיל שיש םייסחיה תונורתיה

  71.דועו תפרצ ,הילרטסוא ,תירבה תוצראב םיעוגיפ תעינמל ילארשיה ןיעידומה

  ףוסיא

 רתויב הצופנה הרוצה םה עדימ יפוליחו ,ףוסיאה םוחתב איה יניעידומה ח"שקה לש תיזכרמ המורת

 רשפאל הלוכיו יוסיכה תלוכי תא הלידגמ יניעידומ ח"שקב תועייתסה .יניעידומ הלועפ ףותיש לש

 לש םייסחיה תונורתיה בוליש .תושדח תויגולונכטל השיגו )םדא חוכו ףסכ( םיבאשמב ןוכסיח

 ןורתימ תינהנה תירבה תוצרא ,לשמל ,ךכ .םייפוסיא תושלוחו םירעפ לע תוצפל לוכי תונידמה

 תועצמאב טנימויה םוחתב םירעפ םילשהל הלוכי )תונזאה ,םינייוול( יגולונכטה ןיעידומה םוחתב

 םוחתב הלועפה ףותישש ןייצ ןדונס דראודא ידי לע ףלדוהש NSA־ה לש ךמסמ 72.םיימוקמ םימרוג

 ירחא םינוגראה ינש לש בקעמה רופישל םרת )םיפתושמ םיעצבמ( 8200־ל NSA־ה ןיב טניגיסה

  73.ןאריא לש ןיערגה יצמאמ

  עדימ ףותיש

 ןוחטיב חיטבהל ידכ )הזרפרפ( עדימה לש דוביע בייחל היושע רז תורישל תיניעידומ העידי תרבעה

 ריהז רז תורישמ עיגמה עדימ יפלכ סחיה ,יעבט ןפואב .אלמו ימלוג עדימ הניא ללכ ךרדבו ,תורוקמ

 הניא הנידמהש ןוויכמ ,המצע הנידמה לש ףוסיאה תויונכוסמ עיגמה עדימ יפלכ סחיהמ רתוי

 רתוי השק ,ןכ ומכ .ותונמיהמב החוטב דימת הניא ןכלו ,וחותינו עדימה רוציי ךילהתב תטלוש

 דצמ היטהמ וא היצלופינממ ששח ררועתהל יושע םיתיעל .רז תורישמ עיגמה עדימה תא קודבל

 74.תימעה תורישה

 םירחוס הבש הסרובל ןיעידומ יתוריש ןיב עדימה יפוליח תא המיד ,דסומה שאר רבעשל ,טיבש

 'הסרוב'ב רחא וא הז רבחש תורשפאל דואמ םישיגר תויהל םיכירצ 'הסרובה' ירבח"ש ןייצו עדימב

 תורטמ תא תותרשמה ,תויוגש תונקסמל םכילוהל ותרטמש יתמגמ עדימ םהל רוכמל הסנמ

 תורוקממ עיגמה עדימב הרתי תוריהזב גוהנל שיו ,דיתעב הרקי הזו הרק הז" ,טיבש יפל ."רכומה

 יתורישש ונייצ םירחא ןיעידומ ישנא ,תאז תמועל 75."םירז ןיעידומ יתוריש תטילשב םיאצמנה

 תחנה ןכלו ,הלועפ ףותישל סיסבה אוה ןומא .עדימ ףותיש תרגסמב ןווכמב ורקשי אל תימע ןיעידומ

 ןכתייו קדבנ עדימה ךא ,ךילא ריבעמ אוהש עדימב ןימאמ רזה ןיעידומה שיאש איה הדובעה

                                                             
  .דודו ןבא לאומש ךותב ,"וירחאלו וכלהמב םכסהה ינפל – ינאריאה ןיעידומה תייגוסב ןיעידומה ירגתא" ,ןייש המיס 70
 ,ןושאר ףוגב ,טרמלוא דוהא ;410–409 ,ביברו ןמלמ ;34 'מע ,לארשיב ןיעידומה תליהק ירגתא ,)םיכרוע( בוט ןמיס
 .232 'מע ,2018 ,תונורחא תועידי תאצוה :ןויצל ןושאר
 םואנ ;6 'מע ,2017 רבמטפסב 28 ,ץראה ,"2015 תנש זאמ םלועב םיעוגיפ תורשע לכסל העייס לארשי" ,לארה סומע 71
 http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Speeches ,2017 רבמטפסב 19 ,ם"ואב והינתנ

Pages/speechun190917.aspx/   
Toi Staff, "Netanyahu: Israel Thwarted Terror Attacks in more than 30 Countries", Times of Israel, 17 

May 2018. 
  .Brennan, Ibid;, Hayden, 313-315 ;םש ,טובחוב ;109–107 ,ןוירוא 72
  ,"August 2014The Intercept"NSA Intelligence Relationship with Israel 4 , :ךמסמה 73

https://theintercept.com/document/2014/08/03/nsa-intelligence-relationship-israel 
 .Lander, 492; Clough, 603 ;םש ,רסוורפוק םע ןויאיר 74
 Seagle 570. ואר .ח"שקמ עדימ יבגל תוריהז לע אוה םג ץילמה ,ו"טאנ דקפמ ,קראלק .73–63 ,טיבש 75
  ; 410Simms, 203; Clough, 607–409 'מע ,ביברו ןמלמ :ואר ,לארשימ עדימ יפלכ תינדשח תירבה תוצראש הנעטל
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 עדימ ףתשי רז ןיעידומ תורישש ןכתיי .הטומ וא יוגש עדימל ןתונ רזה ןיעידומה תורישש שוריפהש

 תא תרשמ וניא הזש ללגב וא )תורוקמ ןוחטיב( תמיוסמ הלבגמ ללגב תמאה לכ אל ךא ,תמא אוהש

 76.ולש סרטניאה

 רודכ" תשרפ אוה יניעידומ עדימ תרבעהב תויתייעבה לע םיעיבצמה םיטלובה םירקמה דחא

 ןיעידומהו תוטלחהה ילבקמ ועייתסה היינשה ץרפמה תמחלמ ברע :)Curve Ball( "בבוסמ

 השרפ תרגסמב .ותונמיהמ תא קודבל רשפאתהש ילב םירז םיתורישמ לבקתהש עדימב יאקירמאה

 לש עדימה .קריעב יגולויב קשנ לע עדימ קפיס הזו הינמרגל רגיהש יקריע טילפ ד"נבה ןייאר ,וז

 תארקל "העישרמה" תגצמהמ קלחכ ם"ואב לאואפ הנידמה ריכזמ ידי לע גצוה "בבוסמ רודכ"

 .רוקמה תונמיהמ יבגל ריהזהש ןעט ד"נבה .ירקש היה עדימהש ררבתה ךכ רחא .קריעב המחלמה

 77.רוקמל הרישי השיג ול ורשפא אלש ןנולתה CIA־ה

 תולאש תונפהל תורשפא תמייק ,רתוי ססובמו קומע ןיעידומה יתוריש ןיב הלועפה ףותישש לככ

 הלעפה תמייק םימיוסמ םירקמב .ימלוג עדימ ריבעהל םג םיתיעלו ,רוקמה לע עדימ לבקל ,רוקמל

 הארנ ,םוכיסל .תיסחי רידנ רבדה ךא ,םיתימע ןיעידומ יתוריש ינש ידי לע טנימוי רוקמ לש תפתושמ

 ןיעידומ תורישמ רבעומה עדימ יבגל םג ףקת – "Trust But Verify" – " אדוות ךא ,ןמאה" ללכה יכ

 .תימע

  הכרעהו רקחמ

 בחרמ תא דואמ לידגמ ילבולגהו חוטשה םלועה'ש ןייצ ,רבעשל ן"מאב רקחמ ט"חר ,ןורב יתיא

 ."םיאשונ רתויבו תוריז רתויב לפטל ושרדנ רקחמה ישנא תונורחאה םינשב .ןיעידומה לש קוסיעה

 תתל וילע םויכ .ולש ח"יצה זכרמבש םיאשונבו רוזאב ןיעידומה תוריש לש רקחמה החמתה רבעב

 הנעמ ןתמב עייסל לוכי יניעידומה ח"שקה .תוחמתה םהב ול ןיאש םיבר םיאשונל ירקחמ הנעמ

 לש קוסיעה דקומב ןניאש תוריז רקחב ןויסינ םהל שיש רקחמ יפוג םע הלועפ ףותיש .הז רגתאל

 78.תונבותו עדי חותיפל םורתל לוכי הנידמה לש ןיעידומה תוריש

 םינעשנו הנוש תוברתמ םיעיגמה ,תרחא הנידממ רקחמ ישנא םע םינוידו םישגפמ ,םיכמסמ יפוליח

 ןיב תידדה הדימלו הירפה לש ךילהת רוצילו תינוציח טבמ תדוקנ קפסל םייושע ,הנוש עדימ לע

 ןיעידומ יתוריש ןיב הרגשבש ןיינע םה םייביסנטניא תוכרעה יפוליח .תונידמה יתשמ ןיעידומה ישנא

 רקחמל רושיק ןיצק דיקפתל ריכב ןיצק CIA־ה הנימ ,לשמל ,ךכ .קודה הלועפ ףותיש םימייקמה

 ןכיה ןוחבל ,תונידמה יתש לש ןיעידומה תוכרעה תא קולחל היה ודיקפת .יטירבה ןיעידומב הכרעהו

 רפיש ,2000־ה תונש תליחתב הז דיקפת אלימש ,לרומ יפל .המלו תומכסה-יא שי ןכיה ,תומכסה שי

 תודובע תועצבתמ םירידנ םירקמב 79.םיטינרבקל וקפיס תונידמה יתשש תוכרעהה תא ךילהתה

 ,ןכל םדוק גצוהש יפכ ,םלוא .תמיוסמ היגוס יבגל ןיעידומ יתוריש ינשמ םיתווצל תופתושמ רקחמ

 ,2003 קריע תמחלמ ברע .תוניסח חיטבמ וניא ומצעל אוהשכ תונידמ ןיב ירקחמ הלועפ ףותיש םג

                                                             
 .םש ,רמות םע ןויאיר ;םש ,ןייש םע ןויאיר ;םש ,ילעוש 76
 Tenet,-Svendsen 2010: 131, 141 ;153 373-:ואר קריע תמחלמ תארקל ח"שקהו Curve Ball"" תשרפ תודוא לע 77

383. 
 ,2015 תוינידמו ןיעידומ רקחל ןוכמה ,םייונישו תורומת לש ןדיעב תואיצמה רוריב יניעידומה רקחמה ,ןורב יתיא 78
 .םש ,רסוורפוק םע ןויאיר ;172–171 'מע ,ירמתו שקרפ יבאז םג ואר עדיו יוסיכב ךרוצה תודוא לע .42 'מע
,The Great  Michael Morell ;2018 סרמב 22 ,ן"מאמ 'ש לימ ר"מס םע ןויאיר ;144–141 ,שקרפ יבאזו ירמת 79

War of Our Time, New York: Twelve, 2015. 114-124. 
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 ןיעידומ יתוריש המכ ןיב הכרעההו רקחמה םוחתב דחי תבישחו תידדה הנזה לש ךילהת היהש ןכתיי

 80.ק"בנ חתפל בוש הסנמ קריעש םלוכ וכירעה ופוסב רשא ,םייברעמ

 היולת תימע תוריש לא תרבעומה )הב ללכנה עדימה( ןיעידומ תכרעה לש טוריפהו קמועה תדימ

 ןיעידומ תכרעה 2007־ב השביג תירבה תוצרא רשאכ ,המגודל ,ךכ .ויפלכ ןומאהו הברקה תדימב

aלביק ףתוש לכ ךא ,היתופתוש םע הכרעהה תא הקלח איה ,ןיערגה תינכות תא הרצע ןאריא היפל 

 להנתמ וניא ירקחמה גולאידהש ינפמ ישוק רוציל לולע רבדה 81.הכרעהה לש תמאתומו הנוש הסרג

  .יניעידומv עדימב האלמ תופתוש לעו ההז סיסב לע

 קימעמ חיש םיבינמ םניא תונידמ יתשמ רקחמ ישנא ןיב םישגפמה ,םירקמה בורב יכ םיסרוגה שי

 וא הטומ תימעה תכרעהש תונדשח ןכתית יכו ,תושדח תונבות תריצילו תוכרעה יונישל איבמה

 אלו ולש תידוחייה הירוטסיההו הביטקפסרפהמ עפשומ דצ לכש וא תמיוסמ הדמע קוויש הווהמ

 ,תרחא הנידמ לש רקחמ ישנא םע שגפמבש םינעוט םירחא ,תאז תמועל 82.ותכרעה תא הנשיש ריבס

 הכרעה תגצה םצע םיתיעלשו רתוי הובג ,םזילרולפו חיש רוצילו הנוש טבמ תדוקנ לבקל יוכיסה

 תכרעה תא לבקמ וניא םא םג ,ויתוכרעה תא ןוחבל רקוחל םורגל הלוכי ףתוש ידי לע תרחא

 83.ףתושה

 ןיעידומה יתוריש לש רקחמה יפוג ןיב חישה לוהינ אוה רקחמה םוחתב ח"שק לש רגתאה ,םוכיסל

 םוחתב ח"שק .הכרעהב תויועטל הנכסה תא תיחפיו תושדח תונבותו םזילרולפ רוצייש ןפואב

 רקחמו ףטושה רקחמה ,חווטה ךורא ינידמ-יגטרטסאה רקחמה קוזיחל םורתל יושע רקחמה

 84.תורטמ/םידעיה

 םא ,תיסחי לבגומ אוה רקחמה ינוגרא ןיב הלועפה ףותיש ,רקחמה תוטישו היגולודותמה םוחתב

 תפסונ תירשפא הביס .שיגר תוחפ אוהש ןוויכ הז םוחתב קוסעל םינוגראה לש הייטנ תמייק יכ

 .תויגולודותמ תולאשב רקחמה ינוגרא לש לבגומה קוסיעה איה הז םוחתב הלועפה ףותיש טועימל

 םיאשונב עדימ תרבעה םיתיעל שי םיסונמ תוחפ םינוגראל םיקיתו םינוגרא ןיב םיסחיב ,תאז םע

 85.הסונמ תוחפה ןוגראה לש חוכה ןיינב תבוטל רקיעב ,םייגולודותמ

  יניעידומ יעצבמ הלועפ ףותיש

 םיפתושה ובש הלועפ ףותיש לש ףסונ ךבדנ הווהמ ןיעידומ יתוריש ןיב יפוסיא יעצבמ הלועפ ףותיש

 יתוריש ןיב םואית תלוכיו ,תוחיתפ ,ההובג ןומא תמר תושרדנ ךכ םשל .ןיעידומ דחי םירציימ

 ףותיש 86.יניעידומה עצבמה בינמש םירצותה תא םיקלוח םה ,חילצמ עצבמהש רחאל .ןיעידומה

 תוצרא לש התויה ללגב ופקיהבו וקמועב גירח אוה תירבה תוצראל לארשי ןיב יניעידומה הלועפה

 תירבה תוצראל הריבעמ לארשיש ןעט שקרפ יבאז .לארשי לש תירקיעה תירבה תלעב תירבה

 תירבה תוצראמ תלבקמ איהש הלועפה ףותישו עדימה ךא ,תלבקמ איהש הממ רתוי תיתומכ

 אוהו תולבגמו םירבשמ ויה הז קודה יניעידומ הלועפ ףותיש תרגסמב םג יכ םא ,הרובע םיינויח

                                                             
  ,קריעב המחלמה תובקעב ןיעידומה ךרעמ תריקחל הדעווה ,'א ךרכ ןובשחו ןיד ,ןוחטיבהו ץוחה תדעו ,תסנכה 80
 .Svendsen 2010: 15-153 ;26–23 'מע ,2004 סרמ 

81 Michael Rubin, "The Temptation of Intelligence Politicization to Support  300;-Hayden, 297
Diplomacy", International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 29, Issue 1, 2016, pp. 

12-15. 
 .Lander, 491-;492 .םש ,אריפש המלש 'פורפ םע ןויאיר ;םש ,ט"ש םע ןויאיר 82
 .םש ,ןייש המיס םע ןויאיר ;םש ,ןוירוא םע ןויאיר ;םש ,רסוורפוק םע ןויאיר ;םש ,ן"מאמ ש 'לימ ר"מס םע ןויאיר 83
  .םש ,אריפש 'פורפ םע ןויאיר .יגטרטסא ןיעידומב קוסיעב הדיריה לע עיבצה אריפש 'פורפ 84
 .םש ,רסוורפוק םע ןויאיר 85
 . Hayden, Sharing Secrets, Ibid ; Lander, 492 ;םש ,ט"ש םע ןויאיר ;36 'מע ,טיבש 86
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 תוליעפה ירוזאב הפיפחב חכונש רחאל ,90־ה תונשב ,טיבש יפל .םינשה םע הגרדהב חתפתה

 .תואצותב ףותישו םיתורישה ןיב הדובע תקולח עיצה אוה ,הימוחתבו CIA־ל דסומה ןיב תיעצבמה

 קודיהש ששח ןכו תולוכיו תורוקמ תפישחמ ששח ללגב ,טיבש תכרעהל .הלילשב התנענ העצהה

 ךרוצה בקע םלוא .םירחא ןיעידומ יתוריש לומ הלועפה ףותיש תא ךבסי לארשי םע הלועפה ףותיש

 םניאש םייברעמה ןיעידומה יתוריש וניבה ,םלועב ק"בנה תצופתו רורטה םוחתב לוכיסב רבוגה

 ובחרתה ןכל ,םואית אלל דעי ותוא לומ ליבקמב םילעופ םהש וליג םיתיעלו ,םדבל לועפל םילוכי

 87.ידדצ־ברה םג םיתיעלו ידדצ־דחה רושימב ברעמה תונידמ ןיב םייעצבמה הלועפה יפותיש

 יושע הזכ הלועפ ףותיש .לוכיס ךרוצל יעצבמ הלועפ ףותיש םייקל םייושע םיתימע ןיעידומ יתוריש

 תילוכיס תיעצבמ תוליעפו )עצבמ תארקל ןיעידומ( ם"למ ףוסיא התילכתש תפתושמ תוליעפ לולכל

 ינפמ שיגר ,ח"שקמ עדימ לע תססבתמה תילוכיס תיעצבמ תוליעפ עוציב .)Covert Action( תיאשח

 תויקוח( םייטפשמ :םיפסונ םילוקישל תוסחייתה בייחמו םיטינרבקה תמרב םואית שרוד אוהש

 .דגנ תבוגתלו תוכבתסהל תורשפא ללוכ ,הלועפה לש תוינידמ תוכלשה ,)הלועפה

 לש םיפתושמ לוכיס יעצבמ ולהונ ,ינאריאה ןיערגה לומ קבאמה תרגסמב ,םיבר םיחוויד יפ לע

 העיגפ םתילכתש תופסונ תונידמו תירבה תוצרא לש ןיעידומה יתוריש םע ילארשיה ןיעידומה

 ,ףוסיא בלישש תווצ המיקה תירבה תוצרא .ןיערגה תינכותל דויצ תחרבה לוכיסו הרשעהה תולוכיב

 ואיש ,הלא םיחוויד יפ לע .לארשי םע קודה ןפואב הלועפ ףתישו ינאריאה אשונב םיעצבמו רקחמ

 םיעצבמ" םשה תחת תירבה תוצראלו לארשיל ףתושמ רבייס עצבמ היה הלועפה ףותיש לש

 הלועפ ףותיש 88.תינאריאה ןיערגה תינכותב עוגפל דעונ רשא ,)"טנסקוטס" תעלותה( "םייפמילוא

 לש ןיעידומה יתוריש ןיב הלועפה ףותיש תקמעהלו קודיהל סיסב הווהמ חלצומ יעצבמ יניעידומ

 לש רשקהב .התושיגר חכונ תלבגומ ילוכיס-יעצבמה הלועפה ףותיש תעפות ,תאז םע 89.תונידמה

 ,CIA־ה שאר ,ןדייה ןייצ ,ילארשיה דסומל וסחוי רשא םיינאריא ןיערג ינעדמ לש לוסיח תולועפ

 ךא ,םינעדמב רמולכ ,עדיב עוגפל איה ינאריאה ןיערגה יצמאמב עוגפל םיכרדה תחאש עדי אוהש

  90.יטרואית ןפואב וליפא הז אשונל סחייתהל הצר אל אוה לארשי םע תוחישב

 ןיעידומב שומישה תמליד

 ידכ דעונ ,םתיא דחי קפוהש וא ,םירז ןיעידומ יתורישמ עיגמה הזכ ללוכ ,גוס לכמ ןיעידומ ,ללככ

 תוריהז תבייחתמ ,הלועפה ףותישבו רוקמב עגפי אל הז שומישש חיטבהל ידכ .שומיש וב ושעיש

 ץוחמ שומיש תושעל אלש גוהנ .ןיעידומה תליהקל ץוחמ אוה שומישה םא דחוימב ,וב לופיטב

 לבקתמה ןיעידומ לש הרקמב םג .םרושיא אלל םיפתושמ לבקתמה עדימב ןיעידומה תליהקל

 םהשכו ,ללכ ךרדב םירמשנ הלא םיללכ .עדימב שומיש יללכ שארמ עובקל גוהנ ףתושמ עצבממ

 ,עדימל םיפשחנש םיטינרבקה ידי לע םא ןיבו ןיעידומה תליהק ישנא ידי לע םא ןיב ,םיתיעל םירפומ

 ידע תכל קיחרהל תולולעש תוקולחמ תועלגתמ ,רמוחב שומישה יללכב תוקבדה לע תוחפ םידיפקמו

 לע רבגתהל םידדצה תא איבמ הלועפה ףותיש ךשמהב סרטניאה ללכ ךרדב .םיינידמ םיחתמ ידכ

 91.ףתושמב לועפל רוזחלו םסעכ

                                                             
 .449 'מע ,ביברו ןמלמ ;173–172 ,ירמתו שקרפ יבאז ;םש ,ט"ש םע ןויאיר ;428–228 ,57–56 ,42–38 ,טיבש 87
 . ,303-300Hayden ;37–29 'מע ,ביברו ןמלמ 88
 .םש ,ט"ש םע ןויאיר 89
90 318-303, 317-Hayden, Sharing Secrets, Ibid; Hayden, 302. 
 .Lander, 482 ;175–174 ,162–169 'מע ,2006 ,רטמ :ביבא לת ,לצב םדא ,יולה םירפא 91
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 םע יניעידומ עדימ ףותישו ,םיריכב לע וא טינרבק לע העפשהו הרבסה יכרוצל עדימ ףותישו הפישח

 העפשהו עונכש ילוקיש םילוע ןאכ .הז רשקהב ףסונ שיגר םוחת םה ,רוביצה םע הכרדו תרושקתה

 ךורכה ח"שקמ עדימב רבודמ רשאכ .תורוקמ תפישחל ששחה תמועל יניעידומ אלה םרוגה לומ

 תושיגו םיסרטניא ילדבה תויהל םייושע ,תונוש תונידממ ןיעידומ ינוגרא המכ ןיב הלועפ ףותישב

 לומ תודדומתהב ויפתוש תאו ילארשיה ןיעידומה תא הקיסעה וז המליד ,ןייש יפל .תונידמה ןיב

 2009.92 תנשב ודרופב יאשח ןיערג ןקתמ לש ומויק לע עדימ םוסרפב ,לשמל ,ינאריאה ןיערגה תייגוס

 םינשב הרבג ותובישחש ףסונ דממ .םימיוסמ םיללכ יפל להנתמ ןיעידומ יתוריש ןיב הלועפה ףותיש

 הנידמב טפשמו הרטשמ ימרוג ןוגכ ,םייניעידומ םניאש םימרוג םע הלועפ ףותיש אוה תונורחאה

 איבהל ךרוצ שי הז הרקמב .רורט יפסכ לוקיע ךרוצל וא רורטב דושח רצעמ ךרוצל ,לשמל .תרחא

 ןוגרא דצמ ןוכיס םיתיעלו תפסונ העקשה שרודש המ ,תיטנוולרה הנידמב ילילפה ףרב דומעיש עדימ

 םע הלועפ ףתשל דומלל ךירצ היה דסומהש ןייצ טיבש .תורוקמ תפישחמ ששח שי ןכו ,ןיעידומה

 93.רבעב םתיא הסנתה אלש קוח תפיכא ימרוג

 תיגטרטסא העפשהל ץורעכ ןיעידומה

 וז העפשה תגשהל לעופ ןיעידומה תוריש .תינידמ העפשה איה יניעידומה ח"שקה לש תורטמה תחא

 םיתורישה ישארו ןיעידומה יתוריש .ינידמה רושימה םע ךוכיח םיתיעלו עגמ תושרודה םיכרד המכב

 םיתיעל ,תרחא הנידמל םירסמ תרבעהל ןימאו יאשח ץורעכ םיטינרבקל עייסל םילוכי םמצע

 ,םיבר תונורתי שי םיכוותמ אלל טינרבקה םע רישיה עגמל .היינשה הנידמה לש םיטינרבקל תורישי

 םייושע םייניעידומה םישגפמה 94.הרזה הנידמה לש ןיעידומה תוריש םע ךוכיח רוציל לולע אוה ךא

 ,2003 קריע תמחלמ ינפל ,לשמל ,ךכ .ותוינידמו ףתושה תודמע לע דומלל רשפאמה ץורע םג תווהל

 הלשממה שארל תירבה תוצראב ןיעידומה ישנא ויתימע םע בולריד MI6־ה שאר לש שגפמ עייס

 95.קריע יפלכ שוב לשממ תוינידמ יבגל רקיעב אלא ,קריע יבגל קר אל ,תינכדע הנומת לבקל ריילב

-ינידמ ךלהמל וא ינידמ רסמ תרבעהל עקרקה תא רישכהל וא תיתשתכ שמשל לוכי ןיעידומה

 תופטעמ חתפמ תונידמב ל"הצ לש םייאבצה םיחפסנל ויה ירוסה רוכה תצצפה תארקל .ינוחטיב

 .רוכה תפיקת ירחא תונידמה יגיהנמל תוארהל םירומא ויה םהש דסא דגנ לילפמ רמוח םע תונכומ

 ימרוג םע הלועפה ףותיש תא תילארשיה ןיעידומה תליהק התאר תינאריאה היגוסב ,ןייש יפל

 עדיה תיתשת תיינבמ קלחכ םג" )עדימ םיבינמה םיפתושמ םיעצבמו עדימ יפוליח( םיתימע ןיעידומ

 96."ליבקמה ינידמה גרדב

 איבה דסומהש רחאל 2005 תנשבש האצרהב רפיס ,דסומב "לבת" ףגא שאר רבעשל ,רמות םייח

 ןיעידומה ישנאמ דחא עיצה ,רמוחה םע תושעל המ תוטבלתה התייהו ינאריאה ןיערגה לע רמוח

 ףותיש ,"ינידמ לוכיס" לש השיג החתפתה .לארשיל תויתודידיה תונידמה לכל עדימה תא גיצהל

 תיישע ךרוצל ,םיפסונ םימרוגו תימוטא היגרנאל הדעווה ,ץוחה דרשמ ,ןיעידומה תליהק ןיב הלועפ

 הלאש וז" :רמות .ינאריאה ןיערגה לומ תימואל־ןיב הלועפ םדקל ידכ יניעידומ עדימב שומיש

 םלועב םייטנוולר םישנאו םימרוג ענכשל ותרטמש יגטרטסא ןיעידומ םיחקול ךיא – תיטירק

                                                             
 .36–34 ,ןייש ;150–145 ,ירמתו שקרפ יבאז 92
 .41–36 ,טיבש ואר 93
 .םש ,יולה 94
 .Svendsen 2010: 123-124 :ואר 95
 .35–34 ,ןייש ;13–12 'מע ,2018 סרמב 23 ,תבשל ףסומה תונורחא תועידי ,ינבל תסרג ,ינרק לבוי 96



 

 

28 

 יאדכ םימעפלש איה ינאריאה עוריאהמ הנקסמה יכ קפס ןיא..." ."לארשי תנידמ תבוטל הרטמב

  ."םיינידמ םיכרצל יעצבמ יניעידומ עדימ ףושחל

 .ינאריאה ןיערגה לש ינידמה לוכיסה תא ליבוהל דסומה לע ליטה ןורש הלשממה שאר ,רומאכ

 םיעגמב ןורתי ןיא דסומל ,הפוקת התואב )ל"במה( ימואל ןוחטיבל הצעומה שאר ,דנלייא תנעטל

 םיעגמב לבגומ היהי אוהש עדי ןגד דסומה שאר .םייולג םיסחי לארשיל שי ןמיעש תומצעמ םע

 תינורקעה היגוסה 97.םישגפמהמ קלחב הנידמה תא גצייל דנלייא ל"במה שארמ שקיב ןכלו םייולג

 םייקלו ינידמ ךלהמ ליבוהל ידכ ןיעידומה יתוריש תועצמאב לועפל ןתינ דציכו םאה איה ךכמ הלועה

 לועפל ,)"ירוחא ןורדמ"( עקרב ראשיהל םיכירצ ןיעידומה ינוגרא יתמו םיינידמ םימרוג םע םיעגמ

 ,ימואל ןוחטיבל ץעוי ,ץוחה דרשמ( םירחא םיפוגל עדימ קפסלו םיתימעה ןיעידומה יתוריש לומ

  .תימואל־ןיבה הריזב יתרבסהה וא ינידמה ךלהמה תא וליבויש )הלשממה שאר

 ילארשיה ןיעידומה ריבעהש עדימש ,2017 רבמטפס ,ם"ואב ומואנ תעב ןייצ והינתנ הלשממה שאר

 לבא תאז םיעדוי םכניא ילוא םתא" :רמא והינתנ .םייח ליצהו םיעוגיפ לוכיסב עייס ,תורז תונידמל

 ףנמל ןויסינ והז ."םיחרזאה ןוחטיב לע רומשל ידכ ונתיא הלועפ תופתשמ ןהו תועדוי םכיתולשממ

 ןיעידומה ,םיתיעל .ינידמ סכנל ,יאשחב לעופ ללכ ךרדב רשא ,לארשי לש יניעידומה ח"שקה תא

 תונידמ םע םיסחי תכרעמ םדקל ידכ ,לארשי תמגוד ,תומיוסמ תונידמל שיש ירקיעה סכנה אוה

 ירשק ףגא .תינידמה םיסחיה תכרעמב ביכרכ ןומאל סיסב רוצילו םייטמולפיד םירשק ןמיע ןיאש

 .הלא תונידמ םע םייאשח םירשק לוהינ לע יארחא דסומב ץוחה

 תויבוליש

 תא תרבוש" הנידמה לש ןיעידומה תליהק ,הנוילע תובישח תלעב איהש היגוסב רבודמ רשאכ

-ןיב בלושמ תווצ המיקמ – םיעצבמו רקחמ ,ףוסיא ןיב תמייקה תיתרוסמה הדרפהה – "תוריקה

 תואמגוד המכ גיצא .תווצה ךותל םירז ןיעידומ יתוריש תפרצמ םיתיעלו יתוריש־ןיבו ימוחת

 תואמגוד ןהש ינפמ 98,"תויבוליש לש םייא"כ םירדגומ תויהל םייושעה הז גוסמ הלועפ יפותישל

 להנתמה ימואל־ןיבה יניעידומה הלועפה ףותיש בור תמועל ההובג המרב הלועפ ףותישל ןפוד תואצוי

  .רתוי הכומנ הגרדב ללכ ךרדב

 זכרמב .The Alliance Base ארקנש CTIC רורטב קבאמל ןיעידומ זכרמ זירפב םקוה 2002 תנשב

 דקיפ יתפרצ ןיעידומ שיא .הילרטסואו הדנק ,הינמרג ,הינטירב ,תירבה תוצראמ ןיעידומ ישנא ויה

 לומ יעצבמ םואיתלו יניעידומ הלועפ ףותישל שמיש זכרמה .ותוא הנמימ תירבה תוצראו זכרמה לע

 ללכש ,עצבמה תא להינש אוה הלש ןיעידומה תורישו הליבומ הנידמ הרחבנ עצבמ לכב .הדיעאקלא

 תויוכמס ללגב םגו םייניעידומה היתונורתי לשב םג הרחבנ תפרצ .םידושח םיטסירורט רצעמ

 תנשב לועפל קיספה זכרמה .לשמל ,רורטב םידושח רצעמ ךרוצל ,תויתפרצה תויושרל שיש תובחרנ
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 תנשב יבולה ןיערגה קוריפב קסעש רדוממו ףתושמ תווצ ומיקה הינטירבו תירבה תוצרא •

 101.יפאדק רטשמ לומ ןתמו אשמב ןהו יניעידומה טביהב ןה 2003

 תמיוסמ המישמ ךרוצל ומקוהו ,"תויבוליש ייא" תניחבב ,רומאכ ,ויה הלא םיקודה הלועפ יפותיש

 ךותב םגש ןייצל בושח .הלועפה ףותיש קספנ ,המייתסה המישמהו ךעד םויאהשכ .בוצק ןמזלו

 .ינידמ עקר לע תונידמה ןיב תוקולחמו םיסרטניא ילדבה ונכתיי הזכ קודהו קומע הלועפ ףותיש

 הלועפה ףותיש רופישל ועייסיש םיחקל ולא תויבוליש ייאמ דומלל ןתינ םאה איה הלאשה תלאשנ

 .םיפסונ םימוחתל םג תויבולישה תא וביחריו תויברעמה ןיעידומה תויליהק ןיב יניעידומה

  ףתושמ עדימ רגאמ

 וכותל וניזי ןיעידומה יתורישש ףתושמ עדימ רגאמ תריצי אוה עדימ תרבעהב ישוקל ירשפא הנעמ

 םיטסירורט/םירז םימחול אשונב עדימ רגאמ רצי לופורויה .ךרוצה תעב עדימ וב שפחל ולכויו עדימ

 ןיזהל תונידמה תוחכונב היולת ותוליעיו רגאמה תוכיא ךא .רורט ןומימ אשונב עדימ רגאמ ןכו

 עדימהמ קלח קר םירזה םימחולה רגאמל וריבעה ןיעידומה יתוריש יכ הארנו יניעידומ עדימ וכותל

 102.םתושרב היהש
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 :ואר .תוילאיצנטופ תויעב םג ךא םימויאה לומ ףתושמ עדימ רגאמ לש ןורתיה תא ןייצמ רדנל 102

 Lander, 492-493; Simon 2017; Maia De La Baume and Giulia Paravicini, "Europe's Intelligence 'Black 
Hole'", Politico, 8 December 2015. 
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 םוכיס

 ןיב יניעידומה הלועפה ףותיש קמוע לע םיעיפשמה םיירקיעה םימרוגה תא תוהזל הסינ הז רקחמ

 םיעבוקה םייזכרמ םינתשמכ ףתושה יפלכ הכרעההו תפתושמה םויאה תסיפת לע עיבצהו ,תונידמ

 םימסחה תאו הלועפה ףותיש תא םיציאמה םימרוגה תא חתינ רקחמה .הלועפה ףותיש תרגסמ תא

 חרוכה ,21־ה האמבש הארמ םימסחל םיציאמה םימרוגה ןיב ןזאמה חותינ .ותבחרה לע םישקמה

 ןיב הלועפה ףותיש קודיה לש תיתגרדה המגמ ךשמהל איבמ םיילבולג םימויא לומ הלועפ ףותישב

 ןיב ןיחבהל שי .םיישקו )ןדונס תופלדה ןוגכ( םירבשמ ,תוקולחמ לע תורבגתהו ברעמה תונידמ

 םילדבה ,םיסרטניא ילדבה ןוגכ ,תונידמ ןיב יניעידומ הלועפ ףותיש ינפב םייטנרהניא םהש םימסח

 ןיבל ,תונוש תונידמ יתשב רבודמש הדבועה םצעמ םיעבונה םייטילופו םיינידמ םילוקישו םייתוברת

 ,היגולונכט ירעפ ,ןומא( םתעפשה תא םצמצל תוחפל וא םהילע רבגתהל ןתינש םייעוצקמ םימסח

 הלועפ ףותיש יציאמ םג םימייק .יניעידומה הלועפה ףותיש תא רפשל ךכ ידי לעו )םיישיא םיסחי

 תוהזל בושח רשא )יגולונכט יוניש ,שדח םויא םע תודדומתה ,תימואל־ןיב היצילאוק תמקה ,רבשמ(

 .יניעידומה הלועפה ףותיש רופישל םתוא לצנלו םתוא

 ידכ םישיגר םימיוסמ םימוחתב תיאמצע תיניעידומ תלוכי רמשל וא חתפל םייופצ ןיעידומ יתוריש

 וא תולוכיב שומיש אוה ףסונ ירשפא הלועפ ןוויכ .םיתימע םיתורישב תולתמ ענמיהל תוסנל

 םיתימע ןיעידומ יתוריש רובע יכרעו יביטקרטא ףתושל ךופהל ידכ תידוחיי תיניעידומ תויחמומ

 .תידדצ־דח אלו תידדה תולת לש בצמ רוציל .תרחא וא תיניעידומ ,הצוחנ הרומת לבקלו

 םהיתונורתי לע ןיעידומה תדובעב םינוש םיבלשל ח"שקה לש המורתה תא רקס רמאמה

 ולש לאיצנטופהו רתוי םורתל לוכי ח"שקה םהבש )היגולודותמ ,רקחמ( םימוחת שי .םהיתולבגמו

 יפותיש בור ,ח"שקה לש תירקיעה המורתה תאטבתמ ובש ,יפוסיאה םוחתב םג .קיפסמ לצונמ וניא

 .יבטימ יוסיכ תרשפאמ דימת אלש םירעפ תמלשה ךרוצל עדימ יפוליח לש תנוכתמב םה הלועפה

 בלש תולעל ךרוצ שי ,תונידמה לש תויניעידומה תולוכיה ןיב היגרניסו יתוכיא רופיש רוציל ידכ

  .תויבוליש לש הגרדל העגה דעו םיפתושמ ףוסיא יעצבמב לחה ,הלועפה ףותיש תמרב

 תועצמאב ,"םיללצל ץוחמ" לועפל םישרדנ יניעידומה ח"שקהו ןיעידומה יתוריש ,תונורחאה םינשב

 ינפב עדימ תפישח םגו םירז םיגיהנמ ךורדת ,תויטנוולר תונידמב הפיכא ימרוג םע הלועפ ףותיש

 לגתסהל םיכירצ ןיעידומה יתוריש .תוינידמה לעו העדותה לע עיפשהל הרטמב ,הרז תרושקת

 תוליעפה תביל תא ןכסי אלש ךא ינידמה גרדה םע םאותמ ,יביטקפא ןפואב ולא תוריזב הלועפל

  .ולא תוריזב םג ןיעידומה תלעפהל הסיפת חתפל ךרוצ שי .תיניעידומה

 ךותמ ,הנורחאלש ,דיקפתב ןהיכ ןיידעשכ 2015 תנשמ םואנב ןייצ ,CIA־ה שאר רבעשל ,ןנרב ןו'ג

 ונאש אדוול ותרטמש תונכוסב ריכב דיקפת שדחמ רצי אוה ,יניעידומה ח"שקה תובישחב הרכה

 עייסלו ונלש חתפמה יפתושל םידעיו יגטרטסא ןוזח חתפל ,יביטרגטניא ןפואב ח"שקה תא םילהנמ

 תובישחב הרכהה דצל ,םיאטבמ ןנרב לש וירבד 103.תונכוסה לש ח"שקה תא םאתל תונכוסה שארל

 הנורסח תאו CIA־ב ח"שקה םוחתב ינוגראה ןורכיזהו עדיה חותיפ לש היעב םג ,יניעידומה ח"שקה

 שוביגו CIA־ל ידוחיי וניא הז ןורסיח יכ הארנ .חווט תכוראו תללוכ ח"שק תייגטרטסא לש

 .ברעמב תופסונ ןיעידומ תוליהק רובע יטנוולר רגתא הווהמ תללוכ ח"שק תייגטרטסא

                                                             
103 Brennan, Ibid. 



 

 

31 

 

 הכרעה לע םישקמה םיריהמ םייונישבו תוביצי רסוחב תנייפאתמ תיחכונה תימואל-ןיבה הביבסה

  :יניעידומה ח"שקל תויטנוולרה תומגמ המכ לע עיבצהל ןתינ .חווט ךורא תוינידמ ןונכת לעו

 תווהל ךישממ ,ימואל-ןיב יניעידומ הלועפ ףותישל ירקיע ץיאמ היהש ,ימאלסאה רורטה •

 הלועפה תוריזו ופקיהש ןכתיי יכ םא ,הירוסו קריעב שעאד תסובת רחאל םג יזכרמ םויא

 ,רבייס ,ק"בנ תצופת תמגוד ,םיפסונ םימויא תיילע לצב דרת ותובישחש וא ונתשי ולש

 אל םינקחש ,היגולונכטה תוחתפתה ללגבש םינעוט םינדיתע .תוידירביה תומחלמ
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 לש חוקיפה קוזיח בייחיש ןפואב רתוי ףא יתועמשמ םויא דיתעב תווהל םייושע ,"םידדוב
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 תויושעו ונימיב תושחרתמ רבכ רשא תוינוגראו תויגולונכט תויוחתפתה לע עיבצהל ןתינ ,ןכ ומכ
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 :בל תמושת

 רידא בצקב תומדקתמ )רבייס ,תיתוכאלמ היצנגילטניא( תויגולונכטה תויוחתפתהה – היגולונכט

 םיברה םירגתאה דצל ,וז תואיצמ .ןיעידומה םוחת םהבו םיבר םימוחתב הכפהמ תושעל תויופצו

 לש יבטימ םושייבו חותיפב ןה ןיעידומ יתוריש ןיב הלועפ ףותישל בחרמ תרצוי ,הב םינומטה

 ח"שקה תא להנל ורשפאי תויגולונכטה ובש ןפואב ןהו ןיעידומ יכרוצל תושדחה תויגולונכטה

  .וב םולגה לאיצנטופה יוצימ ךות יניעידומה

 תונכוס לש תנוכתמב רבעב הלהונ יניעידומה ח"שקה תוליעפ – רוזיבו תושימג לומ םואיתו תויזוכיר

 תוריש ,יאבצ ןיעידומ לומ יאבצ ןיעידומ( הפתושה הנידמב הל הליבקמה תונכוסה לומ ןיעידומ

 ןיב תולובגה שוטשטב הנייפאתה 21־ה האמה תליחת .)ילוכו םינפ ןיעידומ תוריש לומ םינפ ןיעידומ

 הלועפ ףותיש להנל ןתינ םאה איה הלאשה .תיתרוסמ הקולח יצוח הלועפ יפותישב ךרוצו םימוחתה

 הלועפ ףותיש רמשל ףידעש וא ,תמיוסמ המישמ סיסב לע תודיחיו םינוגרא ןיב ,יתשר ,שימג

                                                             
  ,2017 ,רואל םיאיצומ ןתיב הרומז תרנכ :ןיעידומ לבח ,הווקת היגולונכט ןוטלש-ןוה דיתעב םיטלושה ,הנזצ יעור 104
 ,"Eric Schmitt, "ISIS May Be Waning, but Global Threats of Terrorism Continue to Spread ;112–103 'מע

New York Times, 6 July 2018; National Intelligence Council, "Global Trends: Paradox Of Progress", 
NIC2017-001, January 2017, pp. 20-28. 
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 םודיקל םיינויחכ םמצע וחיכוהש ןומאו םיישיא םיסחי ,תומייק תורגסמ לע תונעשיה ךות יתרוסמ

 105.הלועפ ףותיש

 ח"שק לוהינל הפדעה איה םיבר ןיעידומ ישנא ברקב תחוורה הסיפתה – תוידדצ־בר תורגסמ קוזיח

 ןיעידומ יפוג םע הלועפ ףותישל תובישח סחייל אל הייטנו תונידמ לש ןיעידומ יתוריש לומ ידדצ־וד

 תונורחאה םינשב ושע הלא םינוגרא םלוא .)ו"טאנ ,יפוריאה ,דוחיאה( םיימואל־בר םינוגרא לש

 ףוג ,JISD)( 2016 תנשמ םייקה ו"טאנב שדח ןיעידומ ףוג ,םהלש ןיעידומה יפוג תא קזחל םיצמאמ

 החנהב תעכ אקווד םתיא רשקב עיקשהל יאדכש ןכתיי .לופורויה ,SIAC)( יפוריאה דוחיאב ןיעידומ

 106.דיתעב קזחתי םדמעמש

 םג ךא תיאקירמאה ןיעידומה תליהקב רקיעב ,תונורחאה םינשב תחוור המגמ – ןיעידומה תטרפה

 .הנשמ ינלבקכ םיוסמ םוחתב תוחמתמה תויטרפ ןיעידומ תורבחב תועייתסה איה ,תופסונ תונידמב

 תורישי םגו תויטרפ תורבח םע םילעופה ןיעידומ יתוריש לומ ח"שקה לוהינ ןפוא תא ןוחבל ךרוצ שי

 107.תויטרפה תורבחה לומ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Cooperation",  International Intelligence AnalyzingBuuren, "Jelle Van;םש ,ןוירוא םע ןויאיר ;108 ,ןוירוא 105

In Isabelle Duyvesteyn, Ben de Jong and Joop van Rrijn (Eds.), The Future of Intelligence, London: 
Routledege, 2014, pp. 80-93. 

 Arndt Freytag von Loringhoven, "Adapting NATO intelligence in :ואר ו"טאנ לש ןיעידומה ףוג תודוא לע 106
support of "one NATO", NATO Review 8 September 2017. 

 Ruben Arcos and Jose-Miguel Palacios, "The Impact of Intelligence on :יפוריאה דוחיאה תודוא לע
Decision-Making: The EU and The Arab Spring", Intelligence and National Security, Vol. 33, Issue 5, 

2018, pp. 1-18. 
107 Den Boer, 416. 

 



 

 

33 

 תורוקמ

 ,ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה ?ןאל – תילארשיה ןיעידומה תליהק ,)2009 סרמ( 'ע ,תינרגו 'ש ,ןבא

 .97 רכזמ

 לאומש ךותב ,םיימואל־ןיב םייניעידומ הלועפ יפותישו םייניעידומ ץוח ירשק .)2017 ינוי( 'א ,ןוירוא

 לת ,ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה ,לארשיב ןיעידומה תליהק ירגתא ,)םיכרוע( בוט ןמיס דודו ןבא

 .ביבא

  .תונורחא תועידי תאצוה :ןויצל ןושאר .תולילב םדרנ אל .)2018( 'ג ,דנלייא

 רקחל ןוכמה ,ןיעידומ יאשונב ימדקאה חישה יופימ : 2'סמ – קמוע רקחמ .)2018( 'ג לארא

 .תיניעידומה היגולודותמה

 רקחל ןוכמה ,םייונישו תורומת לש ןדיעב תואיצמה רוריב יניעידומה רקחמה .)2015( 'א ,ןורב

  .תוינידמו ןיעידומ

 ךרכ ,יגטרטסא ןכדע ,תירב ילעבו םיפתוש לע ןיעידומ ?ץוצר הנק תנעשמ )2011 רבוטקוא( 'א ,ןלוג

  .78–63 'מע ,3 ןויליג ,14

  .ןיעידומה תשרומל זכרמה ,םודאה םיב המרד .)2017( 'ע ,עובלג

 תובקעב ןיעידומה ךרעמ תריקחל הדעווה ןובשחו ןיד .)2004 סרמ( ןוחטיבו ץוח תדעו ,תסנכה

  .קריעב המחלמה

  .רטמ תאצוה :ביבא לת .לצב םדא .)2006( 'א ,יולה

  .גגה תיילע ירפס :ביבא לת ?עדנ ךיאו .)2011( 'ד ,ירמתו 'א ,שקרפ יבאז

 ,)םיכרוע( בוט ןמיס דודו ןבא לאומש ךותב ,לארשיב ןיעידומה תליהק ירגתא .)2017( 'ע ,ןילדי

  .145–139 'מע ,ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה

 .םירפס תועידי תאצוה :ביבא לת ,םינפבמ טבמ ילארשיה ןיעידומה :רתסה ימחול )2017( 'א ,דיפל

 תאצוהו ןיעידומה תשרומל זכרמה :ביבא לת ,תבשחמ תכאלמ .)2008( )םיכרוע( 'ע עובלגו 'א ,דיפל

  .תונורחא תועידי

  .תונורחא תועידי תאצוה :ביבא לת ,ףסה ירמוש .)2014( 'ד ,הרומ

 ,ןיעידומ ינוגראב תויבולישה תסיפת תוחתפתה .)2016 רבמצד( 'א ,ילאויו 'ד בוט ןמיס ,'ק ,לאכימ

 .24–6 'מע ,1 ןויליג ,השעמו הכלה ןיעידומ

 תונורחא תועידי :ביבא לת ,ןיעידומה תליהקו דסומה םיללצה תומחלמ .)2012( 'ד ,ביברו 'י ןמלמ

  .דמח ירפסו

  .רואל םיאיצומ ןתיב הרומז תרנכ :הדוהי רוא ,האולמו לבת .)2015( 'נ ,תובנ

 ןיעידומ ,רבייס ,"ןיעידומ יניינעב הכפהמ רשפאמו בייחמ רבייסה" .)2018( 'נ ןולאו 'ד ,בוט ןמיס

 .82–67 'מע ,1 ןויליג ,2 ךרכ ,ןוחטיבו



 

 

34 

 דרשמו תוכרעמ תאצוה :ביבא לת ,ימואל ןוחטיבו ןיעידומ .)1987( )םיכרוע( 'א רבוקו 'צ רפוע

  .ןוחטיבה

  .רואל םיאיצומ ןתיב הרומז תרנכ :ןיעידומ לבח .דיתעב םיטלושה .)2017( 'ר ,הנזצ

 רגתא חכונ ברעמב ןיעידומה תויליהק תונגראתהב םישרדנה םייונישה .)2016 רבמצד( 'י ,רסוורפוק

  .137–135 'מע ,1 ןויליג ,השעמו הכלה ןיעידומ ,ימלועה רורטה

 .2018 ,דמח ירפסו תונורחא תועידי תאצוה :ןויצל ןושאר ,דסומה שאר .)2018( 'ש ,טיבש

 ,השעמו הכלה ןיעידומ ,ימלועה דאהי'גה ינוגרא דגנ םייניעידומ הלועפ יפותיש .)2016 רבמצד( ט"ש

 .114–107 'מע ,1 ןויליג

 ךותב ,"וירחאלו וכלהמב םכסהה ינפל ינאריאה ןיערגה תייגוסב ןיעידומה ירגתא" .)2017( 'ס ,ןייש

  .39–33 'מע ,לארשי לש ןיעידומה תליהק ירגתא ,)םיכרוע( בוט-ןמיס ידודו ןבא לאומש

 

Aldrich, R. J. (2009) US-European Intelligence Co-operation on Counter-Terrorism: 

Low Politics and Compulsion, The British Journal of Politics and International 

Relations, Vol. 11, 2009, pp. 122-139. 

Aldrich, R. J. (2010). International Intelligence Cooperation in Practice, In Born, Hans 

and Leigh, Ian, and Wills, Aidan, (Eds.), International Intelligence Cooperation and 

Accountability, New York: Routledge, pp. 18-41. 

Arcos, R. and Palacios, j-m. (2018). The Impact of Intelligence on Decision-Making: The 

EU and The Arab Spring, Intelligence and National Security, Vol.33, Issue 5, pp. 1-18. 

Argomaniz, J., Bures, O. and Kaunert, C. (2015). A Decade of EU Counter-Terrorism 

and Intelligence: A Critical Assessment, Intelligence and National Security, Vol. 30, 

Nos. 2-3, pp. 191-206.  

Ballast, J. (2017). Trust (in) NATO The Future of intelligence sharing within the alliance, 

Research Paper, NATO Defense Collage, Rome – No.140. 

Byman, D. (2014). The Intelligence War on Terrorism, Intelligence and National 

Security, Vol. 29, No.6, pp. 837-863.  

Clough, C. (2004). Quid Pro Quo: The Challenges of International Strategic Intelligence 

Cooperation, International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Vol. 

17, pp. 601-613. 

Fagersten, B. (2017). Intelligence: Safeguarding Future Cooperation, The Swedish 

Institute of International Affairs, Ulbrief, No.4.  

Gruszuczak, A. (2016). Intelligence Security in the European Union, Palgrave 

Macmillan. 



 

 

35 

Guttmann, A. (2018). "Secret Wires Across the Mediterranean: The Club de Berne, 

Euro-Israeli Counterterrorism and Swiss 'Neutrality'", The International History 

Review, Vol. 40, Issue 4, pp. 1-20.  

Guttmann, A. (2018). "Combating Terror in Europe: Euro-Israeli Counterterrorism 

Intelligence Cooperation in the Club de Berne 1971-1972", Intelligence and National 

Security, Vol.33, Issue 2, 2018, pp. 158-175.  

Hayden, M. (2016). Playing to the Edge, New York: Penguin. 

Herman, M. (1996). Intelligence Power in Peace and War, Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Holman, T. (2016). Why States Fail to Counter Foreign Fighter Mobilizations: The Role 

of Intelligence Services, Perspectives on Terrorism, Vol.10, No. 6.  

johnson, L. K. (2015). Security, Privacy, and The German American Relationship, 

Bulletin of The German Historical Institute, Vol.57, pp. 47-73. 

Joint Intelligence, Department of The Army, Department of The Navy, Department of 

The Air Force, Joint Publication 2-0, 22 October 2013, pp. v-1-v-13. 

Kahana, E. (2001). Mossad-CIA Cooperation, International Journal of Intelligence 

and Counter Intelligence, Vol.14, pp. 409-420. 

Lander, S. (2004). International Intelligence Cooperation: An Inside Perspective, 

Cambridge Review of International Affairs, Vol. 17, No. 3, October 2004. 

Lefebvre, S. (2003). The Difficulties and Dilemmas of International Intelligence 

Cooperation, International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Vol.16, 

pp. 527-542. 

Morell, M. (2015). The Great War of Our Time, New York: Twelve. 

National Intelligence Council, Global Trends: Paradox  Of Progress, NIC2017-001, 

January 2017. 

New America, Sharing Secrets: Obstacles and Solutions to International 

Intelligence Sharing, 11 March 2015, 

 https://www.youtube.com/watch?v־GfEWZkFvmNQ   

Privacy International, Secret Global Surveillance Networks: Intelligence Sharing 

Between Governments and the Need for Safeguards, April 2018,  

Seagle, A. N. (2015). Intelligence Sharing Practices Within NATO: An English School 

Perspective, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 28, 

pp.557-577.  



 

 

36 

Shapiro, S. (2002) Intelligence Services and Foreign Policy: German-Israeli Intelligence 

and Military Cooperation, German Politics, Vo.11, No.1, April 2, pp.23-42.  

Sims, J. E. (2006). Foreign Intelligence Liaison: Devils, Deals, and Details, 

International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Vol. 19, pp.195-217.  

Svendsen, A. D.M. (2010). Intelligence Cooperation and the War on Terror, 

Routledge. 

Tennet, G. (2007). At the Center of the Storm, New York: Harper Press. 

The globalization of intelligence since 9/11: frameworks and operational parameters, 

Cambridge Review of International Affairs, Vol.21, No.1, pp. 129-144. 

Tobey, W. (2017). "Cooperation in the Libya WMD Disarmament Case", Studies in 

Intelligence, Vol. 61, No. 4, pp .31-42. 

Van Buuren, J. (2014). "Analyzing International Intelligence Cooperation", In Isabelle 

Duyvesteyn, Ben de Jong and Joop van Rrijn (Eds.), The Future of Intelligence, 

London: Routledege, pp. 80-93. 

Von Loringhoven, A. (2017). "Adapting NATO intelligence in support of 'one NATO'", 

NATO Review. 

Walsh, J. I. (2007). Defection and Hierarchy in International Intelligence Sharing, 

Journal of Public Policy, Vol. 27, No. 2, 2007, pp .151-181.  

Westerfield, H. B. (1996). America and the World of Intelligence Liaison, Intelligence 

and National Security, Vol. 11 No. 3, July, pp. 523-560.  

 

 תונויאר

 .2017 רבמצדב 11 ,ןושארה הדקפמו ן"מאב ימואל־ןיב הלועפ ףותיש תקלחמ םיקמ ,ןוירוא ףסא

 .2018 ראורבפב 15 ,דסומב ריכב רבעשל ,ילעוש ירא

 .2018 ינויב 10 ,דסומב "לבת" ףגא שאר רבעשל ,רמות םייח

 .2018 יאמב 23 ,ן"מאב רקחמ ט"חר רבעשל ,רסורפוק יסוי

 .2008 לירפאב 22 ,דסומב רקחמה תביטח שאר רבעשל ,ןייש המיס

 .2018 סרמב 22 ,ן"מאמ ,'ש 'לימ ר"מס

 .2018 לירפאב 4 ,ןוחטיבה תכרעמב רבעשל ,ט"ש

 .2017 רבמצדב 26 ,ןליא רב תטיסרבינוא ,אריפש המלש 'פורפ


