
 

 

 1ןוטרברט ירוגרג – הקיטקרפו הירואית ןיב ןיעידומ

 הנורחאל םסריפ ,RAND ןוכמב ןכו )NIC( ןיעידומל תימואלה הצעומב תרשש ,ןוטרברט ירוגרג

 לש םייטרואיתה טבמה תודוקנ ןיבל םיישעמה םידברה ןיב ולש תישיא תוננובתהב ןדה רמאמ

  .םהינש ןיב בלישש ,וייח לולסממ םיפקתשמ הלאש יפכ ,יניעידומה השעמה

 חתופ אוה ?רתוי בוט ןיעידומ תושעל ונל רוזעל הירואיתה הלוכי דציכ איה ,ותיארב ,ךילהתה תרטמ

 ןיעידומה תליהק ףותישב RAND ןוכמב רושעכ ינפל עצובש רנימסל תוסחיתהב רמאמה תא

 .הנעמ אלל ,ותיארב ,ורתונש תויתסיפת תולאש הלעמו תיאקירמאה

 :לשמל

 ןיעידומה ךירצ דציכ( יביטמרונ וא )עודמו ןיעידומה לעופ דציכ( יריפמא אוה רגתאה םאה •

 ?)דובעל

 ןזאל דציכו רתוי הפוחדה ךא הנשיה הלאשה םע דדומתהל ונל רוזעל הלוכי הירואיתה םאה •

 ?הקיטקטה תא

 ?תוינידמל ןיעידומ ןיב םיסחיב רבסהב עייסל הירואיתה הלוכי דציכ •

 ?ןיעידומה ךילהת לע 'הטאד גיב'הו תיתרבחה הידמה ,טנרטניאה ןדיע תעפשה •

 ?יטרפה רזגמה לש תרבגומ תוברועמ לש ןיעידומה ךילהת לע העפשהה המ •

 ?תויצקנופ וא תודסומ ,ךילהת - הירואית לש רתויב ליעומה דוקימה והמ ,ףוסבל •

 

 ןיעידומ לגעמ םוקמב – תולועפ ססובמ ןיעידומ

 'תוליעפ תססובמ  ןיעידומ" לש ןויערה תאז תמועלו רתוי ליעומ וניא ןיעידומה לגעמ ,ותעדל

)activity base intelligence -ABI( קאריעב רורט תותשר תפישחב תומישרמ תוחלצה קפיס 

 םיטסירורט ןיב וניחביש םייח לש "םיסופד" חותיפל תויצלרוקב שומישה לש יוהיז .ןטסינגפאבו

  .הליפתב םיליגר םיקודא םימלסומ ןיבל םיילאיצנטופ

 לש הלודג המירע םע םויה תא ליחתהל רכזנ טסילנאה .תיתיישעת טעמכ .תויראיניל חינמ לגעמה

 ."רצומ" אוה ץפוהש המ ."התוא ףוסאל" שרדנש עדימ

 
 שמיש ,ןכל םדוק .המאבוא תפוקתב )NIC( ןיעידומל תימואלה הצעומה ר"ויכ ןהיכש ןוטרברט ירוגרג ר"ד 1
 ןיעידומה תדעוב ןכ ינפל דבע אוה .רורטו ןיעידומ לש תויגוסב ראשה ןיב ,םש קסעו דנאר ןוכמב ריכב רקוחכ
 .ימואל ןוחטיבב םיקסועה םיסרוק דמילו דרוואה תטיסרבינואמ רוטקוד ראות לעב אוה .טאנסה לש

 .2018 ינויבand National Security  Intelligence תעה בתכב םסרופ רמאמה

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה



 חינמ וניא אוה .םישפחמ ונחנא המ םיעדוי ונחנאש חינמ וניא  ABI ,ןיעידומה לגעמל דוגינב

 הדיח רותפל םייושע תובורק םיתעל ונחנא ,םייחב ומכ ,ןיעידומב .ילרטיינ ףצר אוה אלא ,תויראיניל

 ולגתה תופורת המכ בל םישל יאדכ ,האופרל היגולנאב .ונחומב היה לזאפה תא םיניבמ ונחנאש ינפל

  .ןיִטּולֲחַל רחא והשמ רובע שומישב ויה םה רשאכ ,הרקמב

 איה הנושארה הבוגתה ,יניעידומ "רעפ" ףשח חותינ רשאכ .ףסואל הוואג ןתנ יתרוסמה ןיעידומה

 תמאב אל םינותנה יכ ונל ריכזמ ABI -ו םינותנ אלמ םלועה לבא .רעפה תא אלמל ידכ רתוי ףוסאל

 תאז תמועל םינימאהו םייאשחה ויתורוקמלו ףוסיאל דובכ תנתונ ןיעידומה לגעמ תמגידרפ .היעבה

 .םיקפקופמ וא -"םינימא תורוקמ' ןיא .תודבוע םרקיעב ,םיילרטינ םה םינותנה לכ ,ABI רובע

 םוקימ רצייל ידכ .םירחא םינותנ םע םימאותמ םה רשאכ קר' םיער 'וא' םיבוט'ל םיכפוה םינותנה

 המחלמה ךלהמב תמיוסמ תועמשמ לעב היה ןיעידומה לגעמש ןכתיי .ולש תשרה תא חנעפל וא דעיה

 .השדח המגידרפ חתפל שרדנו וישכע ינויגה אל הז לבא .יאשח ביוא רתאל היה רגתאהשכ ,הרקה

 

 יטקטל יגטרטסאה ןיב ןוזיא

 םיטסירורטה 12 לכ ;םיטסידאה'ג םיטסירורט ידימ םינקירמא 94 וגרהנ רבמטפסב 17- ל 11- ה ןיב

 התוויע הפירחה תושיגרה ךיא להובמ יתייה םירחבנה-תיבב יבשומ םוקממ .םינקירמא םיחרזא ויה

 םהש המ תא םישוע םה עודמו ,םיאב הלא םישנא הפיאמ ,ונששחו וניהת ונלוכ .ונלש הדובעה תא

 .חטשה ינפ תא ונדריג קר ונחנא לבא .םיביטומו תוביס שרוש ןיבהל הסנמ NIC  ?םישוע

 ןיעידומ ןיצקמ םיריכזת ויה םהמ תיצחממ רתוי ,םיכמסמ 700- כ NIC -ה המסרפ 2016 תנשב

 ומכ ,תוינידמ תולאשב ונד םהמ המכ .םייטקט ויה םיכמסמה לכ אל .ימואל ןוחטיבל ץעויל ימואל

 ."?ביגי ןיטופ ךיא ,X השענ םא"

 תלוכיו ןמז אוצמל התיה ,םוי לכ ,ילש המישמה לבא .הרוק המ ונעדי ,תוינידמה תובישי לכב ונייה

 אלש תויגטרטסא תולאש לע תונעל ידכ םג אלא ,לאש טינרבקהש תולאש לע תונעל ידכ קר אל

 .ולאשנ

 יפכ .יטקטל יגטרטסא ןיעידומ ןיב ןזאל דציכ המלידה תא רותפל הלוכיה הירואית תמייק אל

 םלעתהל םילוכי ונניא" :תאז חסינ ,ימואלה ןיעידומה להנמ ,רפלק םי'ג ,)רבעשל( ילש סובהש

 תושעל םינווכתמ אל ונחנאש ,ימואל ןוחטיבל תצעויה ,סייר ןזוסל רפסל וננווכתה אל ."שוקיבהמ

 והמ הלאשב הליחתמ הירואיתה םא לבא .יגטרטסא רתוי והשמ לע ונדבע יכ ,השקיב איהש המ תא

  .יגטרטסאה חותינה איה אצומה תדוקנ ,יתניחבמ ,ןיעידומה

   

 הטאד גיבו תופיקש

 תויונכוס  ןיעידומ הברה ךכ לכ רציימש עדימ לש םוקמ ותואב .עבטמ ותוא לש םידדצ ינש הלא

 יאשח ןפואב ראשיהל םהלש םיליעפה רובע ירשפא יתלב טעמכ הזכ םלועבש ןיבהל תוכירצ ןיעידומ

 .בר ןמז



 תודוס ובש ןוקיליסה קמעל רתוי המוד תויהל ךירצ תישעמ הירואית לכב דיתעה לש ןוזחהש ןכתי 

 יושע םויה לש ףתושה םא םג הלועפ ףותיש לע איה הימרפה ובש ךורא אל ןמז ךשמל לבא םירמשנ

 יטילנאה רגתאה ,קפס ןיא .ןיעידומל םימשמ תתמ ויהי הלא םינותנ לבא .רחמ לש הרחתמה תויהל

 ,רחמ היהא ינא ןכיה תוזחל םיצור םבורש ,םייטרפ םיקסעל רשאמ רתוי לודג ןיעידומה תליהק לש

  .בהוא ינאש םירבד רובע תועדומ םע יל רוצמ לוכי םהש ךכ

 עדימ לש המוצע תומכ ןיא דועב יכ התיה דוסיה תחנה .הקירפא ןובשחב יוסינ יתלחתה ,NIC ב

 םיטסילנא האמ  םא :ימויק טפשמ התיה הרטמה ;ץוחב םש םינותנ הברה שי ,הקירפא לע יניעידומ

 ונאצמ עיתפמ אל ןפואב .לוכי ןיעידומה תליהקב םוקמ לכ ,םינותנ לש שומיש תושעל ולכוי NIC ב

 קלסל היה אבה בלשה .תולחמו בער יובינב םיבוט יד ויה םירחא םינימז םינותנ תיתרבח הידמ יכ

 אל םה יכ קודבל םיכירצ םה םירשק וליא ,תואריהל םיטסילנאה םיכירצ ןכיה :םינותנהמ 'תוצע'

  .בשחנ

 םיטקיורפ םדקתמ רקחמ ןיעידומה ידי לע חתופש להק לש ךרוצהמ רכינ קלח שרי םג NIC -ה 

)IARPA(, ןיעידומ לש ותימע DARPA. עוצקמ ישנאמ בכרומה גווסמ דחאה ,תויזחת ירינרוט ינש ויה 

 2.קולטט פיליפ תלבוהב חותפ ינשהו )"םודא תווצ"כ שומיש יתישע ובש( יניעידומ

  

 ? יסנניפ ץעויכ ןיעידומה

 הפשה תא ףקשמה רבד ,חקו ןת תקסע לאכ טינרבקל ןיעידומה ןיב םיסחיל סחייתמ ןיעידומה לגעמ

 םה היצזיטילופ לע תוששח דועב ,תאז םע .'םינכרצ' וא 'תוחוקל' לאכ םיאנידמל תסחייתמה

 הדוקנהו ,תוריש קסע אוה ןיעידומה .ןיינע ירסח םיאמדקא םניא םייניעידומה םיטסילנאה ,םיפקת

 ,יטרפה רוטקסה לש היצטונוק שי 'חוקלל' .רתוי הבוט היהתש ךכ תוינידמל רוזעל איה ולש הדיחיה

 םיסחי לע זמרמ אוה ."ןכרצ"מ רשאמ ןיעידומה םע םיאנידמה יסחי תא רתוי בוט ראתמ אוה ךא

 לבא ,ןיא ךלש םירושיכ םהל שיש ךכב ריכמ התא .םייסנניפ םיצעוי ומכ .הקסע לע אלו ,םיווש ןיב

 תונלבוס תאו ךלש תורטמה לע תולאש הברה ולאשי םהש הצור התא ,ןיא םהלש עדימ ךל שי

 חיוורהל ךל ורזעי אל םה םא ,רבד לש ופוסבו ,ןמזה םע רתוי בוט ועיגי םהש הפצמ התא .ןוכיסה

 םימדקתמ ונחנאשכ המכו המכ תחא לע ,הנוכנ היגולנא יל תיארנ וז .רחא םוקמל ךלוה התא ,ףסכ

 תוחולה לע 24/7 םייניעידומ םיטסילנא םע עגמב תויהל וצרי תוטלחה ילבקמ םהבש םינמז רבעל

 .םהלש

 ינא תיטילופ וא תישיא תונשרפב היולת בשחית "תמא"ש יוכיסה רואלו "תובזוכ תושדח" לש ןדיעב

 ןיבל חינהל ריבס המ ןיב ןיחבהל ןויסינה לע ליפכהל רשאמ ןיעידומל רתוי הבוט הבוגת האור אל

 םהלש יוהיזה תאו תובושח רתויל תויתימאה תא תוכפוה ,ינורקע ןפואב ,תובזוכ תודבוע .אלש המ

  שחנמ ינא ,פמארט רטשימב תחת רצקה חווטב ?בישקי והשימ םאה :איה הלאשה .םיפוחד רתוי

   .הרוק תמאבש המב תיזכרמ תיניעידומ הלאשל התוא ךופהת תויגוסה לש הברה תובכרומהש

 
 םגרותש( קולטט לש ורפסב ןבומכו "השעמו הכלה ןיעידומ" לש 2 רפסמ ןויליגב קולטט לש יוסינל תוסחיתה 2
 .)תירבעל


