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 ?המ םשלו רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב תרושקתה ץורע תא רפשל ןתינ דציכ

 1ןסרטפ דנול ןראק

-Three Concepts of Intelligence Communication: Awareness, Advice or Co“ רמאמה

Production” תעה בתכב 2019 ראורבפב םסרופ Intelligence and National Security לע בתכנו 

 ,תאז תרגסמב .רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב חישב דקמתמ הז רמאמ .Karen Lund Petersen ידי

 :רוביצל תויברעמה ןיעידומה תוליהק ןיב תרושקת םויקל תונוש תושיג שולש רמאמה תבתוכ התהיז

 םויקו ;רוביצל ץעיימ ילככ תרושקת םויק ;תועדומ תריציל ילככ םיינשה ןיב תרושקת םויק

  .רוביצה ןיבל ןיעידומה תליהק ןיב הלועפ ףותישל המרופטלפכ תרושקת

 אוה ירקיעה ודיקפתש ילככ הספתנ רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב תרושקתה ,םינש רפסמ ינפל דע

 ןיבש רשקב תרבוגה תובישחה תובקעב ,םויכ .םינושה םימויאה תודוא רוביצל תוכרעהו עדימ קפסל

 .הנתשמ וז הסיפת ,רבייס תנגהו רורט ,לכסמ ןוחטיב ומכ םיאשונב רוביצל ןיעידומה תליהק

 ,תונושה עדימה תומרופטלפ תועצמאב םיינוחטיבה םירגתאב רתוי בר ןיינע הלגמ םויכ רוביצה

 ףאו םימויאה לומ לא ןוכנ לועפל ול תצעיימ ,עדימ רוביצל תקפסמ םיתיעל ןיעידומה תליהק וליאו

  .הלועפב טוקנל םיתיעל ונממ תשקבמ

 םע תודדומתהל ףסונ ילככ הז תרושקת ץורעב שמתשהל ןיעידומה תליהקל העיצמ רמאמה תבתוכ

 םוחתב הליבומה התויהו ןיעידומה תליהק לש התויחמומ לע הרימש ךות תאז .תואדווה יא

 םמצע םיספות ןיעידומה ינוגרא הדימ וזיאב ןיבהל עייסת וז העצה לש הניחב ,ףסונב .ינוחטיבה

  . הלשממה יפלכ קר אלו ,רוביצה יפלכ תוירחא לעב ףוגכ

 

 

 תחיקלל ןיעידומה ידיב ילכ הווהמ רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב תרושקתה ץורע יכ תסרוג וז השיג

 תא ףקשמה ןפואב ,תאז .םיינוחטיבה םימויאל תירוביצ תועדומ תריצי ידי לע תידסומ תוירחא

 ןיעידומ תוליהק םויכ ,השעמל .יתנידמ דסומב ךבדנכ ןיעידומה תליהק לש תיטרקומדה תוירחאה

 וז השיג יפל ,תורחא םילימב .םיחרזאה רוביצל תורישי אל ךא ,תולשממל תוכרעה תוקפסמ תובר

 תוירחאה םשב תאז ,רוביצל םג עדימ תמיוסמ הדימב שיגנהלו םסרפל ןיעידומה תליהק לע

  .תיטרקומדה

 חתמה םע דדומתמה ,ברעמה תונידמב ןיעידומה לש תיסאלקה המלידה םע תדדומתמ וז הסיפת

 תא חיטבהל ידכ תוחיתפב ךרוצה ןיבל ,ימואלה סרטניאה תא חיטבהל ידכ תויאשחב ךרוצה ןיבש

 םינוגרא" :רושעכ ינפל רבעשל MI6-ה שאר לש וירבדב הז חתמ תוארל ןתינ .יטרקומדה סרטניאה

  .2"רוביצל המ רבד םיגיצמ םה םיתיעל םא םג ,םיידוס ראשיהל םיכירצ םיידוס

                                                        
   .Centre for Advanced Security Theory-ב תלהנמו ןגהנפוק תטיסרבינואב תירוספורפ 1

2 Sir John Sawers's Speech – Full Text. (October 28, 2010). The Guardian. Retrieved April 9, 2019, from: 
https://bit.ly/2U7P2se. 

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה

 הנבהו תועדומ תריציל ילככ תרושקתה ץורע – 1 'סמ השיג
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 תכרעה רוביצל םיתיעל הגיצמ ןיעידומה תליהק ,תוחיתפל תויאשח ןיב ןוזיאה תא אוצמל ידכב

 הלועפ ןפוא ,רתוי בחר עדיב קסוע אלו דבלב םימויאב דקוממ רוביצל חווידהש יפ לע ףא .םימויא

 יאו םיסותיממ ענמיהל ליבקמבו םיינוחטיב םיאשונב ברה ירוביצה ןיינעה לע תונעל רשפאמ הז

 ןוידב עוטנ ןיעידומה יתורישב ךשמתמה רוביצה ןומאמ קלח יכ ריבסה רבעשל MI6-ה שאר .תונבה

 ריבסהל תוירחאה תלטומ ןיעידומה תליהק לע ךכיפל ,ןיעידומה תדובע לש ךרעהו תונורקעה לע

  .תוידוס לע רומשל בושח עודמ

 

 

 'סמ השיגב ,תאז םע דחי .רוביצל ןיעידומה תליהקמ ירק ,דחא ןוויכב םרוז עדימה וז השיג יפ לע םג

 תדעוימ הנניא רוביצל עדימה תגצה .תישממ הלועפ עצבל ףאו עדימה תא ןוחבל ארקנ רוביצה 2

 וז השיגל עגונב חישה ,ךכיפל .1 'סמ השיג תשקבמש יפכ ,םימויאל תועדומ תריציל קר וז השיגב

 .תוחיתפו תויאשחב אלו הלועפל עינמכ רוביצה םע רשקה תוליעיב דקמתי

 לע הנגהל רוביצה לש תפתושמה תוירחאל קודה רשק הרושק יתכרעמ ןפואב עדי תצפה וז השיג יפל

 תדלומה ןוחטיבל הקלחמה לש ימואל רורט יאשונב ץועייל ךירדמב אוצמל ןתינ ךכל יוטיב .הנידמה

 הנידמה ןוחטיבל תוירחא םיקלוח םינקירמאה לכ" :יכ בתכנ ןושארה דומעב .)DHS( תינקירמאה

 יכ ריבסמ DHS-ה ,ףסונב ."ב"הראב רורט עוגיפ לש רבגומה ןוכיסל םיעדומ דימת תויהל םיכירצו

 תולכשומ תוטלחה לבקל םהל ורשפאיש ,תוצובקלו םיחרזאל עדימ קפסל איה תורהזאה תרטמ"

  ."םימויאל ביגהלו עונמל ידכ טוקנל שיש תולועפל עגונב

 םיחרזאל קפסל ןיעידומה תליהק לע יכ ,ב"הראב תרושקתל ןוכיסל עגונה ח"וד עבוק ,תאז תרגסמב

 עדימה תא ולבקי םישנאה יכו הפיקמ עדימה תצפהש אדוול ידכ םיכרד ןווגמב םימויא תודוא עדימ

 תויונכוס ינפב בצינה רגתאהו ץמאמה תא תפקשמ וז העיבק .וילא םהלש תושיגנה תמרל רשק אלל

  .תויונכוסה ידי לע םיקפומה םינותנהו עדימה תא ןיבהל רוביצל םורגל ךרוצה וניהש ,ןיעידומה

 לועפל עדיש ידכ רוביצל עדימ קפסל ךרוצה ןיב ןזאל שי דציכ איה וז השיגב תיזכרמה הלאשה

 תאטבמ וז הלאש ?אווש תוערתה ידי לע דחפ תריציו רוביצה תקיחשמ ענמיהל ןוצרה ןיבל ,םאתהב

 תא להנלו לפטל רוביצה תלוכיב בר ןומא ןתמ ךות עדיה תויקפסכ ןיעידומה תויונכוס דיקפת תא

  .הנידמה תנגה תבוטל ול קפוסש עדימה

 ןיב הרורב היכרריה הנשי הב תיתרוסמה הסיפתה תא תושיגדמ ,וגצוהש תונושארה תושיגה יתש

 ,יביספכ גצומה ,רוביצה ןיבל ,עדימה לש "חילש"כ ירק ,תויביטקאכ תוגצומה ,ןיעידומה תויונכוס

 .עדימה לש "לבקמ"כ ירק

 

 

 

 תליהק ןיב הדרפההו היכרריהה תא םצמצל תשקבמ וז השיג ,תורחאה תושיגה יתש תמועל

 ,הנידמה יעדמ תייארב .ןיעידומה תליהק לש ידסומה הנבמה תא רגתאל ךכבו רוביצל ןיעידומה

 רמולכ ,הלישמל ,תידעלב תחא תוכמסמ רמולכ ,לשמממ רבעמה תא תאטבמ השיגה יכ ןועטל ןתינ

  .תויוגהנתה םיעבוק םינקחש יוביר ותועצמאב ילמרופ-או ילמרופ ךילהתל

 הלועפ תטיקנל ץועייל ילככ תרושקתה ץורע – 2 'סמ השיג

 הלועפ ףותישל ילככ תרושקתה ץורע – 3 'סמ השיג
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 לש טופישה םוחתל ץוחמ םג הנידמה ןוחטיב לוהינ תובישחב הרכהה תדמוע וז השיג סיסבב

 ,תויתרבח ,תויעוצקמ תותשר לע אוה שגדה .רוביצבו יטרפה יקסעה רוטקסב ירק ,היטרקורויבה

 קסוע רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב תרושקתה ץורעש תנעוט השיגה ,השעמל .תוילילפ ףאו תוילכלכ

 יחרזאה רזגמהמ שדח "יטרפ" עדי עימטהל איה הרטמה תחא דצמ ,רמולכ .הדימל יכילהתב

   .תואמצעלו ימצע עדי חותיפל רוביצה תא ךנחל ינש דצמו ,ןיעידומה תליהקל

 תובורק םיתיעל רשאכ ,רבייס תנגה לש לוהינב אוצמל ןתינ וז השיג תמשיימה תוינידמל אמגוד

 רוזעלו םיינוחטיבה םירגתאה םע תודדומתהב עייסל תויטרפ תורבחמ תינוחטיבה הליהקה תשקבמ

 ןיעידומ קפסל תיארחאש ,)GCHQ(  תיטירבה ינורטקלאה ןיעידומה תונכוס שאר ,ךכ .םרידגהל

 תאז ,יטרפה רוטקסל ןיעידומה תויונכוס ןיב אשונב הלועפה ףותיש תרבגהל ארק ,עדימ תחטבאו

 רוגסל רוזעל לוכי התא – רבייס תופיקתל תלדה תא תוחתופ תושדח תויגולונכט" תרתוכה תחת

 תפקשמ InfraGuard תיטרפה הרבחה ןיבל FBI-ה ןיב רבייס תחטבאב הלועפה ףותיש םג ."התוא

  .ןוחטיבהו ןיעידומה תויונכוס ןיבל הלשממה ןיב תויטירק תויתשת לע ינוחטיב הלועפ ףותיש

 ןיעידומה תליהק ידי לע םיחרזאהמ השקב איה הלועפ ףותיש ידכל רוביצה תא עינהל תפסונ ךרד

 ,"רורט דגנ ינופלט דקומ"ב שמתשהל וא ,ב"הראב השענש יפכ ,"הדושח תוליעפ" לע חוודל

 תויטרפ ןקלחב ןהש ,תורבחב שמתשת ןיעידומה תליהק יכ עצומ ,ןכ ומכ .הינטירב הליעפמש

  .רוביצה תענהל תומרופטלפכ ,תויטירק תויתשתב תוקסועה ,תוירוביצ ןקלחבו

 ,ףותישל ילככ רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב תרושקתה ץורעב שומיש ידי לע ,רמאמה תבתוכ תנעטל

 תושירדב דומעל םהלש ישוקבו םהלש םייטרקוריבהו םיידסומה תולובגב וריכי ןיעידומה יתוריש

 לש בחר ןווגמ בוליש ידי לע תוירחא רוזיפ לש הלועפ יהוז ,םיבר םינבומב .תואדוו יא לש םלועב

 תליהק לש ידסומה הנבמה תא רגתאת הז גוסמ הלועפ ,תאז םע דחי .ןיעידומה תדובעב םינקחש

  .תוידוס לע הרימשב ךרוצה לעו הליהקה ישנא לש םתויחמומ לע ססובמה ,ןיעידומה

 תיניעידומה תויחמומה יכ תסרוגש ,תיסיסבה הסיפתב תוקבד יכ הנבהב ןומט הז רגתאל ןורתפה

 תליהק לש םיסרטניאה תא ליעי ןפואב תתרשמ הנניא ,דבלב תמצמוצמ הצובק ידיב ראשיהל הכירצ

 יא תא םילידגמש ,21-ה האמב ןיעידומה תליהק ינפב םיבצינה םירגתאה חכונ ,תאז .ןיעידומה

 ןומט ימואלה ןוחטיבב לחוימה רופישה ,וז השיג יפל ,ךכיפל .ןיעידומ תכרעה לע םישקמו תואדווה

 וז תויחמומ יכ ,ןיוצי .םימיוסמ םימוחתב "החמומ"ל הבר הדימב ךפהש ,רוביצה תופתתשהב

 ברקב ירוביצה רזגמב אצמנ רבכ בר עדיש םושמ ,תויאשחב ךרוצה תא תמיוסמ הדימב הניטקמ

  .םינושה "םיחמומה"

 

 

 

 ץורעב ףטוש חיש םויקו רוביצה ףותיש לש יתטיש ךלהמ םייקתמ אל תילארשיה ןיעידומה תליהקב

 שמתשהל שי היפל ,היינשה השיגה תא קר תלבקמו תמשיימ ןיעידומה תליהק ,תאז תרגסמב .הז

 לומ לא לועפל דציכ רוביצל ץעייל ידכ המרופטלפכ רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב תרושקתה ץורעב

 ףרועה דוקיפ לש הרבסהה ךרעמב תרזענ לארשיב ןיעידומה תליהקש תוארל ןתינ ,ךכ .םימויאה

  .םייניעידומ הערתה ירסמ ריבעהל ידכב ץוחה דרשמו

 לארשיב ןיעידומה תליהק רובע תויועמשמ
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 ילככ רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב תרושקתה ץורעב שמתשהל תשקבמה ,הנושארה השיגל עגונב

 .דבלב יקלחו יארקא ןפואב התוא תלבקמ לארשיב ןיעידומה תליהק יכ הארנ ,הנבהו תועדומ תריציל

 םיתיעל ,תאז תרגסמב .רוביצל תוכרעה ןתמ לע יארחאכ ומצע האור ונניא ן"מאש איה ךכל הביסה

 תושיגנ רוביצל םירשפאמש ,3'ן"מא תכרעה' ,ן"מא לש יתנשה רצותה ךותמ םיעטק םימסרפתמ

 םיריכב םע תונויאר גירחו יארקא ןפואב םימייקתמ ,ןכ ומכ .ןיעידומה תליהקל תימעפ דחו תלבגומ

 ןייארתה אל ן"מא שאר ,תאז םע .תוריז ישאר וא רקחמ תביטח שאר תמגוד ןיעידומה תליהקב

 רבמצד ףוסב "טסילכלכ לש תויזחתה תדיעו"ב לשמל ,הרהצה רסמ קר אלא ,הנומ זאמ ימשר ןפואב

 םיריצב רוביצל עיגמ ינוחטיבה עדימהו ,ללכ םינייארתמ אל דסומה שארו כ"בשה שאר ;2018

 דבלב סויגב םיקסוע ן"מא לש רתאהו דסומה לש רתאה ;תסנכהמ תופלדה תמגוד ,דבלב םייפולח

 עדימ קפסמ אוה רשאכ ,הנוש השיג כ"בשה רתאל יכ ,ןיוצי ;רוביצל ינוחטיב עדימ םיקפסמ אלו

  .לארשי תנידמ לע םימויאה תודוא ןכדועמ

 תליהק ןיב הלועפ ףותישל ילככ הז תרושקת ץורעב שמתשהל תשקבמש ,תישילשה השיגל עגונב

 ובש ןפואב ,ידוסי יתעדות יוניש עצבל הליחת ץלאת לארשיב ןיעידומה תליהק ,רוביצל ןיעידומה

 ןיעידומה תליהק לע הליחת ונתנעטל .המשייל ידכב ,הז תרושקת ץורע דיקפת תא תספות איה

 לש המושיי תא ביחרהלו קימעהלו ,הנושארה השיגה תא יארקא חרואב אלו יתטיש ןפואב םשייל

 לאיצנטופה תא שממל ליחתהל ןיעידומה תליהק לכות ,תאז השעתש רחאל קר .היינשה השיגה

 .תואדווה יא םע תודדומתהב הל עייסיש ,רוביצה םע הלועפ ףותיש רציילו תישילשה השיגב ןומטה

 יש ר"ד בתכש ,Crosint – Crowdsourced Intelligence ,קמועה רקחמ תונבות םע םכסנ

 ההיז םדוקה לירפאב רבכ .4ןוכמה תדובע תרגסמב הנש ינפל םסרופש ,ןוכמה תימע ,ץיבוקשרה

 ,ותנעטל .םייניעידומ םיכרצל םינומהה תמכוחב שומישב לאיצנטופה תא ץיבוקשרה ר"ד ףיצהו

 ולכוי ,ןיעידומה תליהק לע םינמנ םניאו ןיעידומ ישנא חרכהב םניאש ,םימוחת ןווגממ ןכות יחמומ

 הנעטל םאתהב .רקחמל תויטנרהניא תויעב ללש עונמל ךכבו ןיעידומה ירקוח תא רגתאיש עדי חתפל

 עדיהו היגולונכטה ,תונשדחה תוריפמ תונהיל לכות ןיעידומה תליהקש ידכב יכ םירובס ונא ,וז

 .התויחמומל יפולח ילכ אלו עדי תריציל ףסונ ילכ רוביצב תוארל הילע רוביצה לש
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