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CounterIntelligence ידי לע בתכנוDonald K. Gordon Jr. . םדאה חוכ רבשמב קסוע רמאמה 

 ,תאז תרגסמב .DA-ה ,הלש תירקחמה עורזבו CIA-ב הכותבו תינקירמאה ןיעידומה תליהקב

 תורשכה חותיפ תומדב ןורתפ עצומ ןכו ,ותורצוויהל וליבוהש םיירשפאה םימרוגהו רבשמה ראותמ

 .םירטוזה םילהנמה גרד רובע

 ועירתה תינקירמאה ןיעידומה תליהקב רבעשל םיריכבו םירנקיטקרפ ,םייאמדקא 2017 תליחתב

 םדאה חוכ לש הקיחשו םדא חוכ סויגב ישוקל עגונה ב"הראב ןיעידומה תליהקב ירשפא רבשמ ינפב

 DA )Directorate-ה ןוגראה לש תירקחמה עורזב טרפבו ,CIA-ה ןוגראב דקמתמ רמאמה .2םייקה

of Analysis(, ילבקמ רובע חותינו הכרעה עצבל םירקוחה לש םתלוכיב עוגפל לולע רבשמה רשאכ 

-ה תמגוד ,םינוגראב םיריכבה םיגרדהש םושמ ,ךשמתמ רגתא הניה םדאה חוכ תקיחש .תוטלחהה

CIA, חוכ תקיחשו סויגב ישוקה ךכיפלו ,ןוגראה ךותב םהלש הריירקה תא םיחתפמ ללכ ךרדב 

  .2030 תנשב ריכבה גרדה תוכיא לע רישי ןפואב עיפשי םויכ םדאה

 רופיש תומדב רקיעב תונורתפ תקפסמ ,םייניעידומ תונולשיכ תעינמב תקסועה ,תירקחמה תורפסה

 ןיעידומה ינוגראב םייקה הדובעה חוכ לע הרימשב דקמתהל עיצמ הז רמאמ .טסילנאה לש ויתולוכי

  .םירטוזה םילהנמה גרדב תוגיהנמ תולוכי חותיפו

 םימרוגהו רבשמה ףקיה

 .היצביטומו תויחמומ לש ההובג המר וירקוחמ שרוד DA-ה ,ירקחמ יניעידומ ןוגרא לכל המודב

 םדאה חכ תשירפל ליבוהל םילולעו םדא חוכ סויג לע םישקמ ןוגראב םיהובגה הקיחשה ינותנ

 תלוכיב עוגפלו ,תויחמומה לעב םדאה חוכ ףקיה םוצמצל ליבוהל ךכבו ,תע םרטב ןוגראהמ םייקה

 ןיעידומה תליהקל תרשפאמ איהש םושמ ,תיחרכה םירקוחה תויחמומ .ויתומישמ תא עצבל ןוגראה

 ,םיאנותיע ,םיפסונ ןיעידומ ינוגרא םהבו ,תוטלחהה ילבקמל םירחא עדימ יקפס לומ לא תורחתהל

  .דועו םייאמדקא

                                                
-ה לש תירקחמה עורזה ירק ,DA-ב להנמ םויכו ב"הראב ןיעידומה תליהקב רקוחכ םינש 18 דבע .רג ןודרוג .ק דלנוד 1
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 הדירי הלח זא םג רשאכ ,'80-ה תונשל הינייפאמב המודה הפוקת לש החתפב אצמנ DA-ה

 םיעיבצמ DA-ב םדאה חוכ תקיחש תודוא םינותנה ,םויכ .ןוגראב םדאה חוכ ףקיהב תיתועמשמ

 חוכמ 3%-כ DA-ה דביא דבלב 2009-ב .םדאה חוכ ףקיהב 2004-2008 םינשה ןיב 4.8% לש הדירי לע

 הדירי ווח ב"הראב תופסונ ןיעידומ תויונכוס שמחו CIA-ה 2015-ב ןכמ רחאל םינש שש .ולש םדאה

 .םינקתב ץוציק אלל ,תאז .6.1% לע תדמועש ,םדאה חוכב תיתועמשמ

 ילעב רמולכ ,DA-ה רובע דובעל תילאיצנטופה הייסולכואה ברקב הלטבאה רועיש 2018-ל ןוכנ

 ןוגראב רומשלו סייגל ישוקהש ךכ ,2.1%-כל 5%-כ לש אישהמ דרי ,םייטנוולר םייאמדקא םיראת

 :DA-ב םדאה חוכ רועישב הדיריל תופסונ תוירשפא תוביס רפסמ ןנשי .רבג יתוכיא םדא חכ

o רוטקסה לומ לא יביטקרטא תוחפ ךפוה ירוביצה רוטקסה – יטרפה רוטקסה תויביטקרטא 

 ליבקמבו ,יטרפה רוטקסב הדובעל תוולנה תוילכלכה תובטהה ללגב רקיעב ,תאז .יטרפה

  .םתדובע יאנת תערהו ירוביצה רוטקסב םידבועה לש תורוכשמב הדירי

o התוא ספתש יפכ ,השיגנו תיתרקויכ עורזה תא ספות ונניא רוביצה – ןוגראה תרקויב הדירי 

 ,פמארט דלנוד ,ב"הרא אישנ לש ותרהצה התייה ךכל ומרתש םימרוגה דחא לשמל ךכ .רבעב

 יאישנ םילבקמש ,)President's Daily Brief( ימויה יניעידומה ןוכדעל קוקז ונניא אוה יכ

  .'90-ה תונש זאמ ב"הרא

o ב תוריזה '80-ה תונש דע – םייתריז םייוניש-DA תילכלכ ,תיטילופ הריזל תוקלוחמ ויה, 

 הקולחל התנתשה תוריזה תקולח ןוגראב ןושארה םדאה חוכ רבשמב .'וכו תיגטרטסא

-ה םג ,ךכל המודב .'וכו היסא חרזמ ,תיניטלה הקירמא ,הקירפא ,מ"הירב רמולכ ,תירוזא

DA םירקוח ובלוש םהב המישמ יזכרמל הקלוח עורזה ותרגסמב ינוגרא יוניש 2015-ב רבע 

 ,השדח תרגסמל תולגתסהב ישוקה יכ ןעטנ CIA-ה לש םיימינפ םיכמסמב .םינוש םיתווצמ

 חוכ תקיחשב היילעל תוירקיעה תוביסה תחא אוה ,וללה םיינוגראה םייונישהמ עבנש

 .3ןוגראב םדאה

o תלוכי יכ השוחתה איה םיבר םירקוח תביזעל תוירקיעה תוביסה תחא – רסחב הקול לוהינ 

 ,CIA-ב תובר הרקחנ וז היגוס .רסחב הקול םהילע הנוממה רישיה םרוגה לש לוהינה

  .דועו הימדקאב ,סרגנוקה לש תודעווב ,הבישח יתווצב

 תחלצומ םילהנמ תרשכה – עצומה ןורתפה

 חוכב הקיחשה רבשמ תריצעו םוצמצל ןיעידומה תויונכוסל םיבר תונורתפ ועצוה םינשה ךרואל

 לעופל איצוה םנמוא CIA-ה .םילהנמ תורשכה ףודעת התייה תירקיעה הצלמהה רשאכ ,םדאה

 םודיק  ,תישאר .תוירקיע תוביס יתש ללגב חלצומ ןפואב ןמושייב לשכנ ךא ,םילהנמ תרשכה תוינכת

 וחקלנ דימת אלו ,ירקחמה ןויסינה לע רקיעב ססובמ היה DA-ב םיילוהינ םידיקפתל םירקוח

 וללכ תוינכתה ,תינש .תויביטקפא ויה אל תוינכתה ךכיפלו ,רקוחה לש תוילוהינה תולוכיה ןובשחב

 הכימתה ,ףוסיאה ,רקחמה תמגוד ,הנוש תינוגרא תוברת ןהלש ,ןוגראה לש תונוש תועורזמ םישנא

 .עורזה לש םייפיצפסה םיינוגראה םיכרצה תא חרכהב המאת אל םילהנמה תרשכה ןכלו ,תינכטה

                                                
3. CIA. Projection of Manpower Needs, Retention, and Availability, R.J. (May 1984). rRichard J. Ker
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 ,ןיעידומה ינוגראב הדובעה חוכ לע הרימשל יחרכה םילהנמה תרשכה ףודעת יכ רובס רמאמה בתוכ

 .רטוזה םילהנמה גרד לש תוגיהנמה תולוכי חותיפב תודקמתה ידי לע ליעי ןפואב ותוא עצבל שי ךא

 םידבועה לע רומשל הליעי ךרד הווהמ םירטוז םילהנמ תרשכה יכ ועיבצה םייאמדקא םירקחמ

 דחא לכ םע םירטוזה םילהנמה לש ישיאו רישי רשק תריצי ידי לע ,תאז .םתוברועמ תא ריבגהלו

 ,ללכ ךרדב .םידבועה לש היצביטומה לע רישי ןפואב עיפשמ רבדה רשאכ ,םתחת םיפופכהמ תחאו

 תרשכה לש התובישח ןאכמו ,םישנאה ללכ לצא תיעבט הנניא הז גוסמ םירשק תריצי תלוכי

  .םילהנמה

 תוחלצומ םילהנמ תורשכהל תואמגוד

o תומוקממ דחאל בשחנ ינקירמאה הדובעה דרשמ 2003 תנשב – ינקירמאה הדובעה דרשמ 

 תרשכה תינכתב דרשמה לחה 2012-ב .םהב דובעל םייביטקרטא תוחפ יכה הדובעה

 הב ורשכוה ךשמהבו ,םיריכבה םילהנמה קר קלח הב וחקל הליחתב רשאכ ,םילהנמ

 םילהנמהמ 96% ,םילהנמ 2,000 לעמ תינכתב ורשכוהש רחאל .םיגרדה ללכב םילהנמ

 תא רפיש ינקירמאה הדובעה דרשמ דבלב םינש שולש ךות .סרוקה לע וצילמה םירטוזה

 .תויתלשממה תויונכוסה ללכ ךותמ ישישה םוקמל ולש גורידה

o תויביטקרטא גורידב יבקע ןפואב התלע תונכוסה – א"סאנ תינקירמאה ללחה תונכוס 

 .ןושארה םוקמב תגרודמ איה 2012 זאמ רשאכ ,תויתלשממה תויונכוסה ןיבמ הדובעה

 ,תוגיהנמ חותיפב תובר םינש רבכ תדקמתמ א"סאנש איה ךכל תויזכרמה תוביסה תחא

 חתפל יארחא א"סאנב םיזכרמהמ דחא לכ ,תאז תרגסמב .םירטוז םילהנמ לש רקיעב

 .לוהינ ידיקפתב םיניינעתמה ולאלו םירטוזה םילהנמל תועש 80-כ לש סרוק

o General Electric – הלכלכ םהבו םימוחת ןווגמב לעופש ,ל"ניבה ינקירמאה דיגאתה, 

 רבכ .הרבחב תוגיהנמה חותיפל ותוביוחמב עודי ,דועו תרושקת ,האופר ,תויתשת ,היישעת

 רשאכ ,םילהנמ תרשכהל םיסרוק ליעפהל דיגאתה לחה תמדוקה האמה לש '50-ה תונשב

   .םיגיהנמ חותיפל רתויב הבוטה הרבחכ יקסעה רזגמב תגרודמ הרבחה יבקע ןפואב

 לארשיב ןיעידומה תליהקל תוצלמהו םוכיס

 רקחמה תביטחב טרפבו ,תילארשיה יניעידומה רקחמה תליהקב תושחרתמ תומוד תועפותש החנהב

 ריבגהל רקחמה תביטח לע ,תישאר .רבשמה םע תודדומתה יכרד רפסמ לע ץילמהל ןתינ ,ן"מאב

 ידי לע הרובע ילאיצנטופ םדא חכ םיווהמה הלאו הב םיתרשמה יניעב הלש תויביטקרטאה תא

 םיקיפא םויק ,םדקומ ליגב יעוצקמ יניעידומ ןויסינ תריבצ םהבו םייסחיה היתונורתי תשגדה

 תרגסמב שוכרל ןתינש ,תובר תונילפיצסידל עגונש ,בחרה םילכה לסו ,תוחתפתהל םייביטקרטא

 .הביטחב תורשב שיש הבושחה תימואלה תוחילשה לע העבצהל רבעמ ,תאז .הביטחב הדובעה

 אוה ,ב"הראב ןיעידומה תליהק תדדומתמ ומעש ,הביטחל םדא חוכ סויגב ישוקה לארשיב ,תינש

 חכ תורישכמה תודחוימה תויאבצ םדקה תוינכתלו הבוח סויג קוחל תודוה ,הבר הדימב םצמוצמ

 ישוק תווהל הלולע םייקה םדאה חוכ תקיחש ,תאז םע דחי .הביטחל וסויג םדוק דוע ירקחמ םדא

 תביטחל םירזוחו הנוצקל םיאצויה םירקוחה תומכ םוצמצל איבהלו רקחמה תביטח רובע םג

 דודיע לש ןורתפל רבעמ ,ךכיפל .ןמז ךרואל הביטחב םיתרשמה הלאו םידקפמ רותב רקחמה

 הרובע רתואמה םדאה חוכש אדוול רקחמה תביטח לעש ןכתיי ,הנוצקל תאצל םימיאתמ םירקוח

 םרותיא .ולש ידוקיפהו ילוהינה לאיצנטופה יפ לע םג אלא ,תוירקחמה ויתולוכי יפ לע קר אל ןחבנ
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 ורתוא ולא םילייח .ןיעידומה ךרעממ קלח םניאו הנוצקל הרשכהה ךילהתב םיאצמנה םילייח לש

 לכות רקחמה תביטחו ,תומיוסמ תויוכיא ילעבו םיידוקיפ םידיקפתל םימיאתמכ םהיתודיחי ידי לע

 .רטוזה דוקיפה גרד רובע ףסונ יתוכיא םדא חוככ םסייגל תוסנל

 והשלכ ןמז קרפל ,תורטוז תוגרדב רבכ ,ירקחמה םדאה חוכ בוליש איה תפסונ תירשפא הלועפ ךרד

 תביבס ריכהל ,עדי ביחרהלו קימעהל ,"ןנערתהל" ידכ רקחמ ינוכמב וא הימדקאב ,יטרפה רזגמב

 .ורבציש ןויסינה תא הביטחל םמיע איבהלו הנוש הדובע

 ןדיעה לש העשה יכרוצמ םיעבונש ,תילארשיה ןיעידומה תליהקב םיפוכתה םייונישה םג ,ףוסבל

 עצבל ךישמהל הכירצ רקחמה תביטח .םימייקה םירקוחה לש הקיחשה תא ריבגהל םילולע ,יחכונה

 .יתגרדה ןפואב ןתוא עצבל יאדכש ןכתיי ךא ,םיווהתמה םירגתאה לומ לא תוצוחנה תויצטפדאה תא

 תמגוד ,םירקוח לש תמצמוצמ הצובק רובע טולייפ לש תנוכתמב לכ םדוק ועצובי םייונישה ,רמולכ

 תופסונ תוריזל  יונישה םושיי תא ביחרהל שי םא ןוחבל היהי ןתינ טולייפה תחלצה םע .תדדוב הריז

  .ןובשחב ותוא תחקל שי ךא ,ליבומ לוקיש ונניא םנמוא הז .רקחמה תביטחב


