
 

 

 ?ילש תירבה לעב תויהל לוכי ילש ביואה םאה

 תויונמדזה יוהיזב יגטרטסאה ןיעידומה לש ישוקה לע

 1טראב .ס.פ ןוש

 The Role of the Intelligence Community in Identifying Cooperative" רמאמה

Opportunities" תעה בתכב 2014-ב םסרופ International Journal of Intelligence and 

CounterIntelligence ידי לע בתכנו Sean F. X. Barrett. לש םצעתמה דיקפתב קסוע רמאמה 

 ךרדב לושכמ םיווהמה םימרוגבו ל"ניבה הריזב הלועפ ףותישל תויונמדזה יוהיזב ןיעידומה תליהק

 ביחרהל יושע תויונמדזהה יוהיזב ןיעידומה תליהק ןולשיכ ,רמאמה בתוכ תנעטל .הז דיקפת עוציבל

  .יגטרטסאה ןיעידומה לש החנזהה לגעמ תא

 לש םיירקיעה םידיקפתה ינשכ תויונמדזה חותינלו םיילאיצנטופ םימויא יוהיזל סחייתהל לבוקמ

 הריזב הלועפ ףותישל תויונמדזה חותינ רתיה ןיב ללוכ ינשה דיקפתה .ןיעידומה תליהק

 .תימלועה תיגטרטסאה

 ,)ODNI( תימואלה ןיעידומה תלהנמל הפופכה ,)NIC( ב"הרא לש ןיעידומל תימואלה הצעומה

 רדסהש "Global Trends 2025" הרמאמב הנעט ,ךוראו ינוניב חווטל תיגטרטסא הבישחב תקסועש

 ינקחש וב יבטוק בר םלועל ,יטננימודה ןקחשה איה ב"הרא ובש ,יבטוק דח םלועמ רובעי ימלועה

 תיגטרטסאה הביבסה .תוטלחהה תלבקב קלח וחקיי םייתנידמ אל םינקחשו םישדח םינקחש ,רבע

 ףותיש תא ריבגהל םיגיהנמהמ ושרדייש תימואל-לע תויגוס לש ןלקשמב היילעל ליבות השדחה

 הנדקמתתש םינוש םינקחש ןיב תותשר תריצי לע הצילממ הצעומה .םיפסונ םינקחש םע הלועפה

 תויונמדזה יוהיזב ךרוצה הלא תותשר םיקהל תנמ לע .םידקוממ םיסרטניאבו תויפיצפס תויגוסב

 .2רבגיו ךלי םינווגמ םינקחש םע הלועפ ףותישל

 .ןיעידומה תליהק תוירחאב תויהל ךירצ תושדחה ל"ניבה תויופתושה יוהיז דיקפת ,טראב תנעטל

 יוהיזב ,טרפב יניעידומה רקחמה לשו ןיעידומה תליהק לש התוליעי תא ןחוב בתכש רקחמה

 .ל"ניב הלועפ יפותישל תויונמדזה

 תויגטרטסא תויונמדזה יוהיזב םילושכמ

 :תויונמדזה יוהיזב רקחמה שיאה לש ותלוכיב עוגפל םילולעש םיירקיע םילושכמ ינש םימייק

 ינב לש ךרוצהמ תועבונ תויביטינגוק תויטה ,3יקסרבטו ןמנהכ יפל – תויביטינגוק תויטה •

 ךא ,ללכ ךרדב ליעי הלא תוכרעה טשפל ןויסינה ,םתנעטל .תובכרומ תוכרעה טשפל םדאה

                                                        
 לש תיגטרטסאה ןיעידומה תינכתב קלח חקולה ב"הרא לש םיתחנה ליחב ןיעידומ ןיצק וניה טראב ס.פ ןוש ןטפק 1

  .יאקירמאה םיה לייח

2 National Intelligence Council, “Global Trends 2025: A Transformed World” , Washington, DC: 
Office of the Director of National Intelligence (2008): 80-88.  
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 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה



 ירקוח ברקב תויטה לש םינוש םיגוס תוארל ןתינ .תורומח תואיגשל ליבומ אוה םיתיעל

 רצי" לע תססובמה היטה ,ךכ .הלועפ ףותישל תויונמדזה תוהזל םישרדנה ןיעידומ

 הלולע ,הב ךורכה ןוכיסה דגנכ לקשית החלצהל תוריבסה יכ תנעוטש ,"ימואלה תודרשיהה

 .הלועפ ףותישל תויונמדזה לע רתוול ול םורגל ךכבו ןוכיסה תא ןיעידומה רקוח ינפב שיגדהל

 אלא התכרפה ידי לע הירואית ןחוב ונניא םדא וב "ןוגיע"ה ךילהתב הנומט תפסונ היטה

  .ויתונומאל םאותה עדימ שופיח ידי לע

 רקוחה לש ויעוציב תכרעהב ישוק םייק ןיעידומה תליהקב – םינוכיס תחיקלמ תוענמיה •

 .ןוצר עיבשמ םיעוציב דדמ םייק אלש ןוויכו ויתוכרעהל ירחסמ יווש םייק אלש םושמ

 םילולע םה ןיעידומה יעוציב תא ךירעהל םישקבתמ תוינידמה יעבוק רשאכ ,ףסונב

 ךילהת בינהש םיגשיהה ללכ תא תפקשמ אל םיתיעלש ,תיפוסה האצותל קר סחייתהל

 תליהקב םיטסילנאה תא םיליבומ ולא םיישק יכ ,ןעט 4רנזופ דר'ציר ןטפשמה .הכרעהה

 ידיל אב רבדה .ןיעידומה תליהק ןובשח לע תוישיאה םהיתורטמ רחא ףודרל ןיעידומה

 תעגה דע תויזחת ןתמ תייחדב ,תורהזאמ תומלעתהב ,תורורב תויזחתמ תוענמיהב יוטיב

 תולוע ןניאש תויזחת ןתממ ששחבו שדח עדימ סיסב לע תויזחת ןכדעל סוסיהב ,ףסונ עדימ

 רידגהלמ םיענמנ םיטסילנא יכ רנזופ ןייצ ,ןכ ומכ .םיריכבה לש םהיתויזחת םע תחא הנקב

 קלח וא ,איהש רתוי ריבס ךכ ,רתוי םיבר םיטרפ תללוכ תיזחתהש לוככש ןוויכ תויזחת

  .תועטכ הלגתת ,הנממ

 רקחמה ךלהמ

 תוהזל לגוסמ יגטרטסא ןיעידומ רקוח םאה ןוחבל התייה ,2012 ץרמב םייקתהש ,רקחמה תרטמ

 לע תאז ןחב טראב .היינשב עגפת תחא טבמ תדוקנש ילבמ ,תויונמדזה חתנלו םיילאיצנטופ םימויא

 .לפרועמו יביטקיפ שיחרתל ףשחנש רחאל ,יגטרטסא ןקחש ךירעה רקחמה שיא וב יוסינ ידי

 .רנזופו יקסרבט,ןמנהכ וזחש תואצותל וושוה יוסינה תואצות

 םייגטרטסא םינקחש תמישר ןכו ,תילרטינ הרוצב גצוה יגטרטסאה ףתתשמה יביטקיפ שיחרתב

 ףתתשמה יכ תורשפאה תא םצמצל ידכב ."םיביוא" השישו "תירב ילעב" השיש םיללוכה םייודב

 רשוקי יברע לילצ לעב םש 11/9-ה יעוריא תובקעב אמגודל ,םימיוסמ םינייפאמל יודב ןקחש רשקי

 תומש יכ ריבס .)19-ה האמה( תינאירוטקיווה הפוקתהמ םייטירב תומש ורחבנ ,תומיוסמ תונידמל

 .תויטה וענמי ךכבו ףתתשמה לש תויצאיצוסאה חווט תא ומצמצי ולא םינשוימ

 ףתתשמ לכל .יתבר היגטרטסאב םיקסועה ןיעידומ ירקוח םהש םיפתתשמל רמאנ יוסינה ךלהמב

 לע תונעל וילע היהו ,"ביוא"כ רדגומה רחאו "תירב לעב"כ רדגומה ,יגטרטסא ןקחש לש םש גצוה

 תונמדזה םיווהמ וא ב"הרא לש םיסרטניאה לע םימייאמ םינקחשה םאה תונחובה תולאש תרדס

 והימו "תירב לעב" והימ הרידגמש המישרה תא ולביק םיפתתשמהמ תיצחמ .הלועפ ףותיש תריציל

 .וז המישר ולביק אל היינשה תיצחמהו ,"ביוא"

 ,םיירשפא םימויא תונחובש תולאש ןה 9-ו 7,4 רפסמ תולאש ןכותמ רשא תולאשה תמישר תפרוצמ

 תניחבל תולאשה .הלועפ יפותיש תריציל תויורשפא תונחוב תורתונה תולאשה עשת לכ וליאו

 הגיצמה 12 רפסמ הלאש טעמל ,םידדצה ינשל םיליעומ םיסחיל תורשפא תוגיצמ הלועפ יפותיש

  .תיטסיאורטלא הבישח

                                                        
  .טפשמה לש ילכלכה חותינה תרות תובאמ דחאכ עודיה ,יאקירמא-ידוהי ןטפשמ 4



 ויתואצותו רקחמה תורעשה

 לע עיפשת אל ,רקוחל "םיביוא"ו "תירב ילעב" תמישר ןתמ תעפשהש ,איה רקחמה תרעשה

 הביבסב ילאיצנטופ םויא םייק יכ רובס רקוחה ,רמולכ .הלועפ ףותישל תיבויח האצותל תוריבסה

 ."תירבה ילעב" תא םגו "םיביואה" תא םג תונדשחב ךירעיו המישרהמ םלעתי ןכלו ,תיגטרטסאה

 תייאר ,"ביוא"כ וא "תירב לעב"כ רדגוה יגטרטסאה ןקחשה םא רשק אלל יכ ועיבצה תואצותה

 תונמדזהה תא ךירעי רקוחהש תורבתסהה תא המצמצ םיגטרטסאה םינקחשה לש המישרה

 םויאכ בצמה תא ךירעי אוהש תורבתסהה תא הריבגהו ,"דאמ ריבס" וא "ריבס"כ הלועפ ףותישל

 ."דאמ ריבס" וא "ריבס" ןפואב

 ,התלע הלועפ יפותישל תויונמדזהל סחיב רתוי תוילרטינ תובושתב רחבי רקוחהש יוכיסה ,המאתהב

 רשאכ ,ןכל .תוחפ תוילרטינ תובושת רחב יוסינב ףתתשהש ןיעידומה רקוח ,םויא ינתשמ רובע וליאו

 םינקחש םג תונדשחב ךירעי אוה תיגטרטסאה הביבסב ילאיצנטופ םויא םייק יכ רובס רקוחה

 ."תירב ילעב"כ ורדגוהש

 יפותישל תויונמדזה יבגל םג ,רתוי תוינוציקה תובושתב רוחבל וטעימ יוסינה יפתתשמ ,ףסונב

 תא םצמצל וצר םינייסנהש איה ךכל הביסה הארנה לככ .םיילאיצנטופ םימויא יוהיזל םגו הלועפ

  .ןיעידומה תליהקב םיטסילנא םישועש יפכ קוידב ,םהלש תועטה בחרמ

 רקחמה תונקסמ

 רשאכ ,רקחמה תואצות תא תוריבסמ תויביטינגוק תויטהל עגונב יקסרבטו ןמנהכ לש םהיתונעט

 םיטסילנאה לש תויונמדזהה תכרעה ךילהת זכרמב תדמוע "ימואלה תודרשיהה רצי" תייטה

 תמישרל ףשחיי טסילנאה רשאכ ,וז היטה אלל .םויאכ "תירב לעב" לע םג לכתסהל םתוא הניווכמו

 וליאו ,םויאכ ההובג תוריבסב "םיביוא"ה תא ךירעי הארנה לככ אוה ,"םיביוא"ו "תירבה ילעב"



 םיטסילנאה יכ וארה הז רקחמ תואצות ,ךא .םויאכ הכומנ תוריבסב ךירעי אוה תירבה ילעב תא

  .םיריבס םימויאכ "םיביוא"ה תא םגו "תירבה ילעב" תא םג וכירעה המישרל ופשחנש

 אוהש ןמזב תוריהז רתיב טקונ אוה רשאכ טסילנאה עצבמש תועטה לע תועיבצמ תואצותה ,ףסונב

 .ילאיצנטופ םויא םע דדומתמ

 םויא םייק היפל הסיפת ךותמ תיגטרטסאה הביבסה חותינל יכ םג וארה רקחמה תואצות

 .םיירשפא הלועפ יפותיש תוהזל ןיעידומה רקוח לש תלוכיה לע תיתועמשמ העפשה שי ,ילאיצנטופ

 טראב תנעטל ,ןכל ."ביוא"כ וא "תירב לעב"כ רדגומ יגטרטסאה ןקחשה םא רשק אלל ,תאז

 םירקוח םה הלועפ ףותישל תויונמדזה יוהיזל ןיעידומה תליהק רתויב םימיאתמה םירקוחה

 יכ רתוי ריבס ןכלו ,םעבטמ םיימיטפוא םהש איה ךכל הביסה ,ותנעטל .ינידמ רקחמב םיקסועה

 .ילאיצנטופ םויא לש ומויק תא לולכת אל םתסיפת

 לש ותובישח היפל ,ןמז ינפל התהוזש האצות ןיבל ורקחמ תואצות ןיב רשק טראב ,תאז עקר לע

 איה ךכל תוביסה תחא .הרקה המחלמה םות זאמ רקיעב ,תתחופו תכלוה יגטרטסאה ןיעידומה

 .ןיעידומה ידי לע הלועפ ףותישל תויונמדזהה יוהיז רסוח

 ךרדב םיטינרבקה םיבושח םיינידמ הטלחה יתמצב לארשיב םג .ב"הראל תידוחיי הנניא וז העפות

 ינפב הערתהה תא האור ןיעידומהש וחינהש םושמ ראשה ןיב ,ןיעידומב רזעיהל אל ופידעה ללכ

 ךופהל תורשפאב רבודמש טרפבו ,תויונמדזה ןוחבאב םהל עייסי אלו תיזכרמה ותמישמכ םימויא

 חכונ ןיעידומה תורושב לוכסתל םורגל הלולע וז העפות .הלועפ ותיא ףתשל ןתינש םרוגל בירי

 םג תוטלחהה תלבק יכילהת לע ועיפשיו ןובשחב וחקליי םיירקחמה וירצותש חיטבהל ותפיאש

 רשאב םיטינרבקה ןומאב תוכזל םיסנמ ברעמב ןיעידומ ינוגרא ,ןכל .תויונמדזה יוהיז לש רשקהב

 .החלצה לש דאמ תלבגומ הדימב ,העש יפל .תויונמדזה לע םג עיבצהל םתלוכיל

 ,יטמולפיד עקר ילעב ןכתיי ,ינידמ עקר םע םירקוח לע לטות תוירחאה םאש רובס רומאכ טראב

 רבודמש ןוויכמ ,תאז םע .היעבה תמצוע תא תיחפהל היהי ןתינ ,םעבטמ םיימיטפוא תויהל םיטונה

  .ךכב יד םא קפס ,תינבומ תינוגרא היטהב

 ףותישל תויורשפא יוהיזל יוכיסה תא לידגהל ןתינ ,טראב ידי לע עצומה ןורתפל רבעמ ,ונתעדל

 רחא שפחל אוה הליחתכלמ הדיקפתש ,תרוקיב תצובק תריצי ידי לע ,ללכב תויונמדזהו ,הלועפ

 ףוגב וא המצע ןיעידומה תליהקב םוקל לכות הצובקה .הלועפ ףותישל תויורשפאו תויונמדזהה

 ,םנמוא .םייאמדקא רקחמ ינוכמב תורזעיה ךות ,ת"גאב תיגטרטסאה הביטחה תמגוד ,ינוציח

 יוהיזל תירשפאה ותמורת ךא ,תבכרומ היהת םתאצקה יכ ןכתייש ,םיבאשמ ךירצמ הז ןורתפ

 .הלדגו תכלוה תובישח תלעב הניה הלועפ יפותישל תויונמדזהה


