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 2035-2050 ןיעידומה דיתע

 ךשמהל תולאשו תונורתפ ,םירגתא – העדותה תמחלמ

 1דנלגוה .ל דראודא

-Future Military Intelligence CONOPS and S&T Investment Roadmap 2035“ רמאמה

 תדוקנ תא חטוש רמאמה בתוכ .Edward L. Haugland ידי לע בתכנו 2019 ראורבפב םסרופ ”2050

 יכ הסיפתה תאצמנ סיסבב רשאכ ,2035-2050 םינשב תינקירמאה ןיעידומה תליהק דיתע לע וטבמ

 דנלגוה .ירקיעה המיחלה בחרמ תויהל ךופהל הדיתע )The Cognitive War( העדותה תמחלמ

 תונורתפל םיחנמ םיווק לע ;ןיעידומה דיתע לע ועיפשיש ,םייחכונ םירגתא העברא לע עיבצמ

 תליהק הארית וב ןפואל םיללכ םיווק לעו ;עיקשהל ןיעידומה תליהקל יאדכ םהב םימוחתו

 תליהקו ןיעידומה תליהק רובע הבשחמל תולאש ולעוי רוקרזה ףוסב .2035-2050-ב ןיעידומה

 .רמאמהמ תורזגנה ,תילארשיה העדותה

 

  

 תמחלמב הדיספמ איה תיטניקה המחלמב תדקמתמ תינקירמאה ןיעידומה תליהקש ןמזב .1

 העדותה

 תקלחמ ,תאז םע דחי .העדות תמחלמ לש המוציעב םיאצמנ ונאש ךכ לע עיבצמ שדחה המיחלה יפוא

 חותיפב םוקמב םייטניק תונורתפ חותיפב עיקשהל תוכישממ ןיעידומה תליהקו תינקירמאה הנגהה

 יולת תידיתעה המחלמב ןוחצינ ,רמאמה בתוכ תנעטל .העדותה תמחלמב תודדומתהל תונורתפ

 ביתכהל תולוכי תויטניקה תולוכיה רשאכ ,העדותה לע המחלמב חצנלו םחליהל תלוכיב הבר הדימב

 ,עיפשהל תלוכיב תויולת וראשיי חווטה תוכורא תואצותה ךא ,תומיעה לש הרישיה האצותה תא

 עונמל קר אל ןיעידומה תליהקל רשפאי העדותה תמחלמב דוקימ ,ףסונב .יתעדותה בחרמב רמולכ

 םינוש םירוזאב םיכוסכסה תומכ תא םצמציש ןפואב עיפשהל םג אלא ,םיבר םייטניק םיתומיע

  .םלועב

 רוערעל םיצמאמ וא התיסמ היגולואידיא ,םיבזוכ םיביטרנ םע דדומתהל תלוכיה רסוחל ךשמהב

 החינמש ,תשבוגמ היגטרטסא תריציב הלשכנ תינקירמאה ןיעידומה תליהק ,םייטרקומד תודוסי

 המחלמב חצנל תנמ לע יוארכ םידיוצמ םניא ןיעידומה ינוגרא .יתעדותה קבאמב תורטמו ךרד ינבא

 תמחלמב תוטיש ןווגמב םישמתשמ ,ןיסו היסור םשארבו ,ברעמה לש ויבירי וליאו ,העדותה לע

 שבגל תנמ לע .יטניקה תומיעה לחה םרטב דוע תוביציה תא רערעלו םיגשיה גישהל תנמ לע העדותה

 הלועפ יפותיש רצייל רתיה ןיב ןיעידומה תליהק לע העדותה תמחלמב תיביטקפא היגטרטסא

 ללכ לע שלוח הז בחרמש םושמ ,תורז תירב תולעבו הימדקאה ,יטרפה רזגמה ,הלשממה םע םוחתב

 .םייחה ימוחת ללכ לע דבב דבו םיפרגואיגה םירוזאה

                                                
1 Special Advisor for Outreach & Technical ISR; U.S. Army Intelligence DA DCS G2 since 2017. 

ןיעידומה תשרומל זכרמה ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה   

ןיעידומה דיתע לע ועיפשיש םייחכונ םירגתא העברא – 'א קלח  
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 :תומוזי תולועפל תויתבוגת תולועפמ רבעמ .2

 המחלמה תארקל ןנוכתהלו עירתהל התייה םתרטמ 1948-ב ומק ב"הראב ןיעידומה ינוגרא רשאכ

 תויגולונכט לש הבחרה הצופתה םע ,תאז םע דחי .םימויאה לומ יתבוגת ןפואב לועפל רמולכ ,האבה

 רמולכ ,תומוזי תולועפל רבעמ וזכרמבו ןיעידומה ינוגרא תרטמב יוניש שרדנ םינקחש ןווגמל עדימו

 התנתשה המגידרפה וב בצמ רצונ .ודי לע תבתכומ תויהל אלו ךילהתב טולשל ןיעידומה תליהק לע

 תא קיבדהל הסנמ איה תעכו ןכ התשע אל ןיעידומה תליהק ,ומצע םיאתה יטרפה רוטקסה דועבו

 תומוזי תולועפ לש תובישחהו ירקיעה המיחלה בחרמ תויהל היופצ העדותה תמחלמ ,דיתעב .רעפה

 .המיחל ןמזב קר אל ,העפשה תולועפ לש ףטוש עוציב ללוכש ,בחרמה ינייפאמ ללגב רבגתו ךלת וב

 לבקמ גרדל דעו רטוזה גרדהמ תודדוב תוינש ךות עדימ קפסל תלוכי ךירצמ תומוזי תולועפל רבעמה

 ךירעהלו רצייל תלוכיו ;םיפסונ םינקחשו תירב ילעב םע תוריהמב עדימ ףתשל תלוכי ;תוטלחהה

 לש היגולונכטה .יטרפו ירוביצ עדיב שומיש ידי לע םידיחיו תוצובק ,םירוזא ,תותשר לש םיליפורפ

  .וללה םיאנתה לכב ,תמיוסמ הדימב תוחפל ,דומעל ןיעידומה תליהקל רשפאל הלוכי םויה

 ירקיע לושכמכ תינוגרא תוברת .3

 םיספתנ םיינבמו םייתוברת םייוניש יכ איה הז אשונב קוסעל ןוצרה רסוחל תוירקיעה תוביסה תחא

 וז הסיפת ,רמאמה בתוכ תנעטל .םירושע ףאו תובר םינש ינפ לע םישרפנש םיכילהתכ ללכ ךרדב

 ךות" םידודיחו תומאתה עצבל רשפאת דרפנב קלח לכ םע תודדומתה ותייארבש םושמ ,תיעטומ

 .ךילהתה ךשמ לש יתועמשמ םוצמצל ליבותו "העונת ידכ

 דדומתהל תנמ לע םירוזא רפסמל ןוגראה לש תינוגראה תוברתה תא קלחל שקבמ רמאמה בתוכ

 םירוזאהמ דחא לכב רידגהל שי הליחת ,ותנעטל .הביצמ איה םתוא םילושכמה םע רתוי ליעי ןפואב

 ,הלועפה ךרד ירק ,תוינידמה יהמ עובקל היהי ןתינ ןכמ רחאל קרו ,ליכמ אוהש תויעבה תא

 תוינידמה םושיי רחא בוקעל שי ,ןכמ רחאל .היוצרה האצותל עיגהל תנמ לע רתויב תיביטקפאה

 תא רידגהל איה תינוגראה היטרקוריבה לש הייטנה ,תאז םע דחי .דימתמ ןפואב תומאתה עצבלו

 םאתהב תינוגראה תוברתה תא בצעל רמולכ ,םימייקה םיגשומה תועצמאב תרחבנה תוינידמה

  .תילכתב תונוש תורטמ גישהלו שדח המ רבד קפסל ןוצר םייקש תורמל ,תאז .יחכונה גהונלו הסיפתל

 דוקימל תעגונ ןיעידומה תליהק לש תינוגראה תוברתה הביצמש םיירקיעה םילושכמה דחא ,ףסונב

-ל השיג רשפאל לוכיש ,יולג עדימ לש ליעי חותינ ןוגראהמ תענומ וז תוברת .םיגווסמה תורוקמב

 אטבמ ,ןיעידומה תליהק הרציש 'טניסוא' גשומה ,לשמל ךכ .תורופס תוינש ךות היעבה ןורתפמ 85%

 העקשהה ,ךכל םאתהב .רתוי ךומנ ךרע תלעב תדרפנ הנילפיצסידכ יולגה עדימל הסחי תא

 .תומישמ עוציבב יתועמשמ לושכמ הווהמ ךכיפלו ,רתוי הכומנ 'טניסוא' תוכמותה תויגולונכטב

 ךורא ךילהת ותוא הריבעמ ןיידע ךא ,'טניסוא'ב שומישה תא הריבגה ןיעידומה תליהק יכ ,ןיוצי

 בוכיע איה תיפוסה האצותה .חטשב עצבמב וב שומישל דעו םייטנרטניאה םיבשחמב ורותיא עגרמ

 הלועפ ףותישבו תוינש ךותב הערתהה תלוכיב ,תוטלחהה לבקמל רטוזה גרדהמ עדימה תקפסאב

  .תמא ןמזב

 :הלועפ יפותיש לע השקמ ןיעידומה תליהק לש םירעפהו תויעבה תרדגהב רעפה .4

 ינוגרא ברקב ןודנש אשונ איה םיטושפ םיחנומב ןיעידומה תליהק לש םירעפהו תויעבה תרדגה

 ךרדב היעבה תרדגהבו דוקימב לשכיהל הכישממ ןיעידומה תליהק ,תאז םע דחי .םינושה ןיעידומה

 ןיעידומ יפוג םא ןיב ,היפתושל רורב ןפואב היתויעב תא רידגהל התלוכי רסוח .הנבהל הלקו הטושפ



 3 

 חותיפו ןמז זובזב ,"םישוחינ יקחשמ"ל ליבומ ,הלשממבו הימדקאב ,יטרפה רזגמב םא ןיבו םירחא

 ןיעידומה תליהקב םירעפו תויעבל עגונה חישה תא דקמל שי הליחת ,ךכיפל .תויחרכה אל תולוכי

 ןיעידומה תליהק לע ,דוקימה רחאל .םימלש םיכרעמ וא םיכרע תונשל אלו תויפיצפס תויעבב

 םייניעידומ וא םייאבצ םיחנומב שומיש אלל תאז ,םירעפה םתוא תא עלוקו רצק ןפואב רידגהל

 תפמ" רצייל ןיעידומה תליהק לע היהי ,תאז תושעל חילצתש רחאל .ןיעידומה תליהקל קר םירכומה

 רתויב ליעיה היהיש ןפואב םינושה הלועפה יפתשממ תומושתה תא ןנסל רמולכ ,"העקשהל םיכרד

 יפכ אלו ,רעפה וא היעבה ןורתפל ילכה הניה תובר םימעפ היגולונכטה יכ הלוע ,ךכ ךותב .הרובע

  .המצע היעבה איה היגולונכטה יכ בושחל םיתיעל הטונ ןיעידומה תליהקש

 ,ןיעידומה תליהק רובע ביציו חונ בצמ הרואכל אוה ווק סוטטסה ,רמאמה בתוכ תנעטל :םוכיסל

 תודסומה רוערעל ךשמהב ליבות וב תוקבד ךא ,רצקה ןמזה חווטב קיזמ אוה יכ הארנ אלש ןוויכ

 םינשבש ךכל ליבויש ,ןיעידומה תליהקב םוזי יוניש עצבל שי ,ךכיפל .ימואלה ןוחטיבב העיגפלו

 הביגמו תבתכומ היהת אלו םירגתאבו ךילהתב טולשתש וז איה ןיעידומה תליהק 2035-2050

  .םהילא

 

 

 םיבאשמ עיקשהל ןיעידומה תליהק לע םהב םיירקיע ימוחתו תונורתפל םיחנמ םיווק גיצי הז קלח

 תומוזי תולועפ רשפאל ךכ ךותבו העדותה לע הכרעמב דיתעב חצנל תנמ לע ,תאז .תולוכי חתפלו

 לגעמה .העדותה תייגוסל רישי ןפואב עגונ ,בורקה לגעמה :םילגעמ ינשל וקלוחי תוצלמהה .בחרמב

םיירקיע העקשה ימוחתו תונורתפל םיחנמ םיווק – 'ב קלח  

 תמחלמ
 העדותה

 חותיפ
 תויתשת
 ףותישל

 עדימ

 חותיפ
 תויתשת
 תטילקל
 'טניסוא'

 יוניש
 השיגה
 עדימל

 יוניש
 יטמגידרפ

 רושימב
 יתוברתה

 תוכרעמ
 סויג
 לוהינו
 תוברת תונורשיכ

 תינוגרא

 תוכרעמ
 לומגת

 םיצירמתו

 יפותיש
 הלועפ

 הטיש
 תרדגהל

 תויעב

 תריצי
 תשר

 םיחמומ
 תינוציח
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 תרגסמ רצייל תנמ לע םייחרכה וב םייוניש ךא ,העדותה תייגוסל רישי ןפואב עגונ ונניא ,קוחרה

 .העדותה תמחלמב תיביטקפא תודדומתה

 :בורקה לגעמה

 המיחלה בחרמב תונוילע גישהל ידכב :העדותה תמחלמב תודדומתה תבוטל םיבאשמ ןוזיא .1

 ביצקתה תרזעב .תופטושה תועקשהה לש ידימ ןוזיא שרדנ ,העדותה תמחלמב ירק ,ידיתעה

 תויצקנופה חותיפב ידימ ןפואב םיבאשמ עיקשהל שי העדותה לע המיחלל הצקויש שדחה

 :תואבה

 הדובע תשר חתפל שי ,רמולכ – תוליעיבו תוריהמב עדימ ףותישל תובחרנ תויתשת חותיפ .א

 ןיב הלועפה ףותיש לועייו תרבגה רשפאיש ןפואב ,םינוגרא תצוח הקיטסיגולו תבלושמ

 רוטקסה םע תוריהמ עדימ ףותיש תולוכי חותיפל ליבקמב ,תאז .םינושה ןיעידומה ינוגרא

 םושמ ,העדותה תמחלמב תודדומתהה רובע תויחרכה הלא תויצקנופ .ימדקאהו יטרפה

 רבוגה ךרוצהו םיעוריאה לש ריהמה תושחרתהה בצק לומ תוריתיו תודירש תוחיטבמ ןהש

 .תיביטקפא העפשה רצייל ידכ תובר תונילפיצסיד ףותישב

 ןיעידומה תליהקל קפסיש ןפואב ,תאז – םייולג תורוקממ עדימ תטילק תויתשת חותיפ .ב

 האלמ הנבה רשפאת וז היצקנופ חותיפ .'טניסוא' לע רקיעב ססבתיש ,שדח עדי סיסב

  .העדותה תמחלמב תודדומתהל תושרדנה תותשרהו הביבסה לש רתוי המלשו

 וכותבו בר עדימ ףוסיאב תודקמתה איה ןיעידומה לש תיחכונה השיגה :עדימל השיגה יוניש .2

 גולטק ידי לע יתועמשמ ןפואב עדימה תומכ תא םצמצל עיצמ רמאמה בתוכ .תובושתה תאיצמ

 רתוי םינימא תורוקמ ןיב הנחבה ךות ,ידועיי שופיח ןכמ רחאל קרו עדימה תורוקמ יופימו

 תונוכנה הלועפה יכרד לע טילחהל תנמ לע םירוזא לש שארמ גוויס עצבל רשפאי הז ןיינע .תוחפו

 קוידב לועפל ,םוזיל היהי ןתינ הז ןפואב ,רמולכ .העדותה תמחלמב המוזי העפשה עוציבל רתויב

 .העדותה םוחתב םירצק ןמז יעובקב רתוי בר

 תויתוברת תומרונ תנבה תבייחמ העדותה תמחלמ – יתוברתה רושימב יטמגידרפ יוניש .3

 ,תונויער לש הליעי הרבעה רשפאמש ןפואב ,םיוסמ רוזאל טקלאיד לש םידוחיי םיטקפסאו

 תנמ לע תויתוברתה תומרונה תא קמועל ןיבהל שי ,רמולכ .רוזאה ותואל 'וכו םיגשומ ,םיאשונ

  .תויביטקפא העפשה תולועפ עצבלו םוזיל

 :קוחרה לגעמה

 םיילושל קחדנ הז אשונב לופיט תובורק םיתיעל :תינוגראה תוברתב ירק ,היעבה שרושב לופיט .1

 תויעבב תודקמתה אקווד ,רמאמה בתוכ תנעטל .העשה יכרוצו םיררועתמש םירבשמ רואל

 םיביכרמב יוניש אלל .ברקב ןוחצינל תובר םימעפ ליבותש איה הרשכהו תוליעי ,הקיטסיגול

 ,תרושקת ,תויתשת ימוחתב העקשה יכילהת ידימ ןפואב עינהל ולכוי אל ןיעידומה ינוגרא וללה

 תא 2035-2050-ב ורשפאיש ,יובינ תולוכיו תויביטקאורפ תועפשה ,עדימל השיג ,ישונא ןוה

  .העדותה תמחלמב תויניעידומ תולועפ לש ןתחלצה

 סויגה תכרעמב תיביטקפאו הנוכנ המרופר :תונורשיכ לוהינו סויגה תוכרעמ לש שדחמ ןוגרא .2

 ךכו ,םיחרזאל אבצה ןיב רשקה תא קזחל היושע ןיעידומה תליהק לש תונורשיכה לוהינו

 ףותיש תרבגה ,רתיה ןיב .םייתועמשמ םידיקפתל ןיעידומל סייגתהל םירשכומ םיריעצ ליבוהל

 .הז ןוצר דדועל היושע הימדקאה םעו יטרפה רוטקסה םע הלועפה
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 תליהקל תונורשיכה לכ תא סייגל ןתינ אל יכ הנבהה ךותמ :תינוציח םיחמומ תשר תריצי .3

 םימרוגמ בכרותש רמולכ ,תיאבצ הנניאש ,הנמיהמ םיחמומ תשר רוציל שי ,ןיעידומה

 אל" םימוחת םהבו םימוחת ןווגמב וקסעי ולא םיחמומ .ימדקאהו יטרפה רוטקסהמ

 רישעהל ולכויש ,'וכו הרבח ,הלכלכ ,תוברת ,היגולויב ,ךוניח תמגוד ,ןיעידומה לש "םייתרוסמ

  .העדותה תמחלמב העפשה תולועפב רתוי תיביטקפא הרוצב ךומתתש ךכ ןיעידומה תדובע תא

eallocation, Rstem and eward syR=  RIP( םיצירמתהו לומגתה תוכרעמו םינוכיסה קוקיז .4

rotectionPerformance and Pncentives, I(:  

R= Reward system and Reallocation – תקפסמש תכרעמ ירק ,לומגתה תוכרעמ ,םויכ 

 לע אלו חוכו עדימ ,םישנא ,ףסכ לע הטילשל תודעוימ ,םידבועל הכרעהו הרכה ,הבטה ,יוציפ

 ןיעידומה תליהק ,ףסונב .ןיעידומה תליהק תא הנמאנ תותרשמ ןניא ןה ךכיפלו ,תויוצר תואצות

 לועפל הילעו םיטקיורפו תוינכת ךרוצל םיבאשמ תוריהמבו תוליעיב שדחמ תוצקהל השקתמ

 .הז רעפ רוגסל תנמ לע

I= Incentives – לע ,תויועטמ הדימלו םיבשוחמ םינוכיס תחיקל ,תוירחא תחיקל ץרמתל שי 

 ."םיסרפו תוכרעה" דועב תוכזל תונויסינ ינפ

P = Performance and Protection – תוישממ תואצות/םילומגת רובע קר תומישמ עוציב 

 המרופר ןהב עצבל שיש תוינוגראה תואולחתהמ קלח קר םה ,רסחב םיקול םיעוציב לע הנגהו

  .הקימעמ

 הנגהה תקלחמב םידחוימה םיעצבמה דוקיפ :םיטושפ םיחנומב תויעב תרדגהל תוטיש .5

 םיחנומב וחתפל תודמועה תויעבה תא רידגהל חילצהש ןוגראל הבוט אמגוד הווהמ תינקירמאה

 םיחמתמל הטויט ריבעה אוה ימשר ןפואב היעב רידגה ןוגראהש םעפ לכב .רורב ןפואבו םיטושפ

 וז הרדגה .רתוי בחר להקל םיכמסמה תא שיגנהל תנמ לע ,טעומ יאבצ עקר םהלש ,ןוגראב

 ,םייתלשממ ,םינוש ןיעידומ ינוגראמ ולבקתהש תומושתה ןווגמ תא ביחרהל הרשפא

  .הנורתפל םייביטקפא תונורתפ קפסלו היעבה שרוש תא ןיבהל וחילצהש ,'וכו םייגולונכט

 םויכ םייוצמ ,ןיעידומה תליהקב םיאצמנ םניאש םיבר םיעצמאו םילכ :הלועפ יפותיש תובישח .6

 יושע םמיע עובקו דימתמ הלועפ ףותיש ,ךכיפל .הימדקאהו ירוביצה ,יטרפה רוטקסה תושרב

 ,ףסונב .העקשה תויולע ליזוהלו חותיפ יכילהת רצקל ,ןיעידומה תליהק לש היתולוכי תא רפשל

 תויעבה תרדגה תחלצה סיסב לע ,הז אשונב ידוחייו יביטקפא ןויד רצייל שקבמ רמאמה בתוכ

 רזגמה םע דחיב ןודל ןיעידומה תליהק לע ,ותפקשהל .םיטושפ םיחנומב ןיעידומה ינוגרא לש

 :תואבה תולאשה לע הימדקאהו יטרפה

o התושרב םיאצמנ אלש עדיו םיכילהת ,תולוכי תניחבמ ןיעידומה תליהקל עיצהל םילוכי םה המ? 

o רתוי ריהמ ןפואב רעפה/היעבה לע רבגתהל ועייסיש עיצהל םהל שי תולוכי וליא ,יפיצפס ןפואב, 

 ?רתוי הכומנ תולעבו רתוי בוט

o תלקוש אל איה המ/תעדה תא וילע תתל הכירצ/תספספמ ןיעידומה תליהק המ? 

 

 

 

 הז יוניש .םייולג תורוקממ עדימ לע רקיעב ססבתתש ,השדח המגידרפ יפל לעפי ןיעידומה - עדימ

 המיחלו תויאבצ תורטמ רותיא ,תודוקפ עוציב רקיעב תרשמ עדימה יכ הסיפתה לע רותיוו ךירצי

?2050-2035 םינשב ןיעידומה תנילפיצסיד הארת דציכ – 'ג קלח  
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 ,םלועב םינוש םירוזא לע הכרעהו בקעמ ,הקימעמ הנבה קפסמ עדימה יכ הסיפתה ץומיאו ,ברקב

 םניא םייולגה תורוקמה יכ ןיעידומה תליהקב הנבה רצווית ,ךכ ךותב .תיתוברת הקימנידו םישנא

 תונורתפ תאיצמ רובע ץוחנו יטנוולר יולגה עדימהש רמולכ ,"Right Data" אלא "Big Data" קר

 היהת הליבומה השיגה ,םייולג תורוקמב היהי דוקימהש יפ לע ףא .תונוש תויעבל םיילאנויצקנופ

 םתונמיהמו עדימה חקלנ םהמ תורוקמה לש םפקות ןכלו ,תומכב אלו עדימה תוכיאב תודקמתה

 אוה ךא ,שחרתהל רבכ ליחתה הז גוויס ךילהת ,תמיוסמ הדימב .םאתהב וגווסיו רידת ןפואב וקדבי

 םינותנהו עדימה .תונוכמ תדימלו תיתוכאלמ הניב תויגולונכטב שומיש ךות ופקיה תא לידגהל יופצ

 רשפאתש ,תילאוטריו וא תיזיפ ,הצובק וא דיחי ,ריע ,הנידמל ליפורפ תיינבל סיסב וקפסי וללה

 רשפאתש היגולונכטב וולי הז בחרמב תולועפ .העפשהה בחרמב תומוזי תולועפ עוציב ןכמ רחאל

 םינקחשה םה ימ תונבות ןתמ ךות ,התוברועמ לעו תימוקמה הייסולכואה לע תמא ןמזב בושמ ןתמ

 אל" תורוקמ לע ךמתסי אלא דבלב טנרטניאהמ הלדי אל יולגה עדימה יכ ,ןיוצי .הריזב םייזכרמה

  .'וכו תויטילופ תוכרעמ ,ךוניח תוכרעמ ,תויסנניפ תוכרעמ תמגוד ,םיפסונ "םייתרוסמ

 ,ןיעידומה ינוגרא תוירחאב רקיעב היהי העדותה תמחלמב העפשה תולועפ עוציב – תויפותיש

 תא ןהו ,הלשממה תא ןה לולכתש ,תידוחייו השדח םיפתוש תצובק םע םואיתבו ןונכתב ולעפיש

 לש תוימדקאהו םייטרפה םירזגמה ,תולשממה תא ןהו ,אצומה תנידמב הימדקאהו יטרפה רזגמה

 גרדל דעו רטוז גרדמ תינמז-ובו תמא ןמזב עדימ ףותישל תוטיש וחתופי ,ליבקמב .תירבה תולעב

 .םינוש םינקחש םעו תבחרנ תיפרגואיג הסירפב ,אישנה

 יכ הארנ ,העדותה לע המחלמ היהי ירקיעה המיחלה בחרמש ןוויכ – המיחלב ןיעידומה תויבוליש

 ובלתשי יניעידומה רקחמה ישנאו ,הביריה תכרעמה לע העפשה תבוטל םילעופה ,ןיעידומה יליעפמ

 ובלתשי ןיעידומה ישנא .תולודגה תויאבצה תולועפה בור תא השעמל וליבויו ,המיחלב רתוי ףא

 עוציבל םייחרכהה תולוכיהו םילכה ,תונבותה תא וקפסי הלא תותשרו ,רצוויתש תיפותישה תשרב

 קר יוצימ ידכל עיגהל לכוי אוה ךא ,שחרתהל ליחתה הז יוניש םנמוא .םינושה םיבחרמב המישמה

 ,ףסונב .םייולג תורוקמ לע האלמ טעמכ תוססבתהל םיגווסמ תורוקמ לע תוססבתהמ רבעמ ןתניהב

 אבצב תוינוגראה תודיחיה ,תכמות היצקנופ קר אלו ,המישמב ישאר ףתוש ןיעידומה תויהמ קלחכ

 שגדה .ןיעידומה תמגוד ,םינוש םימוחתמ םילייח לש תויבולישב ולגדיו רתוי תונטק תויהל וכפהי

 םוחתב טרפבו ,םינושה םימוחתב תובכרומה תומישמה לומ לא תוליעיו תוזירז ,תודיינ לע היהי

  .תומחולה תונילפיצסידה ראש ינפ לע ןורתי שי ןיעידומל וב ,העדותה

 ןווגמ ידי לע ןהב שומישהו םינשייח תויגולונכט לש הריהמה תוחתפתהה תובקעב – העתפהה ביכרמ

 תויאבצ תועונת ריתסהל ירשפא יתלב טעמכ היהי ,יקסעהו יטרפה רזגמה םג םהבו םינקחש

 תללוכש ,ןיעידומ לש השדח המר ךירצת העתפהה ביכרמ תגשה ,ךכיפל .העתפה תלוכי רשפאלו

 תולוכיו ,םרובע םיליפורפ תריצי ךות ,םילעופ םהב תויתשתלו תירוזאה הביבסל תרבגומ תועדומ

  .תוהובג הרתסה

 הלועפ לש םיגירח םירקמ טעמל – יגטרטסאה ןיעידומל יעצבמה ןיעידומה ןיב לובגה שוטשט

 בורש םושמ ,תישאר .שטשטיי יגטרטסא ןיעידומ ןיבל יעצבמ ןיעידומ ןיב לובגה ,תדקוממ תיטניק

 ןוויכ ,תינש .תיתבוגת אלו המוזי היהתו ,יזיפה בחרמב אלו יתעדותה בחרמב עצבתת המיחלה

 הריהמ השיג היהת ,רפתשת תוטלחהה ילבקמ גרד םע םגו רטוזה גרדה םע םג עדימ ףתשל תלוכיהש

  .תמא ןמזב תויעצבמ תולועפ להנל םיגרדה ללכל רשפאתש ,עדימל הנימזו
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 ,"בברועמ ןיעידומ" עצבת ןיעידומה תליהק דיתעב – "ינידמ"ו "יאבצ" ןיעידומ ןיב לובגה לוטיב

 .םייפיצפס םיאשונל עגונב ,םימוחת ןווגממ ירק ,תוידממ-בר תוכרעה ןתמב היהי דוקימה רמולכ

 ילבקמל קינעי הז לולכמ .םינקחשהו חתפמה תותשר יבגל תוקימעמ תונבות בולישב ,תאז

 ייוכיסו םינוכיסה לש הבחר הנבהו תויורשפא בחרמ ,םיינידמה ןהו םייאבצה ןה ,תוטלחהה

  .העדותה ירק ,ירקיעה המיחלה בחרמב העפשהה תולועפ לש החלצהה

 

 

 ןיעידומה תליהק םהב תויתשתו םיבאשמ תניחבמ םיירקיעה העקשהה ימוחת םה המ •

 ?העדותה תמחלמ תבוטל דקמתהל הכירצ

  ?הלשממה/הימדקאה/יטרפה רוטקסה לע יסחי ןורתי ןיעידומה תליהקל שי םימוחת וליאב •

 שי דציכו ןיעידומה לע יסחי ןורתי הלשממל/הימדקאל/יטרפה רוטקסל שי םימוחת וליאב •

 ?וללה םימוחתה לכב םמע הלועפ ףתשל

 תא עיצהל היפתושל רשפאמש ןפואב םירדגומ ןיעידומה תליהק לש םירעפה/תויעבה םאה •

 ?הרובע רתויב תויביטקפאה תומושתה

 הווהת איה םאה ?העדותה תמחלמב תילארשיה ןיעידומה תליהק לש הדיקפת היהי המ •

 ?תישאר הפתוש וא המיחלב תכמות היצקנופ

 וזיאבו םויאה לומ לא יתבוגת ןפואב םויכ תלעופ תילארשיה ןיעידומה תליהק הדימ וזיאב •

 ?בוציעו המזוי לש םיסופד ץמאל ןוכנ דציכ ?םזוי ןפואב תלעופ איה הדימ

 הלש תינוגראה תוברתב םייונישב ךרוצה תא ןוחבל היונב ןיעידומה תליהק הדימ וזיאב •

 ךרוצ שיש ררבתי םא ,םייונישל הגרדהב לועפל היהי ןתינש ידכ ,היקלחל וז תוברת קרפלו

 ?העדותה תמחלמב היתולועפ תא דיתעב תרשי הז הלועפ ןפוא םאה ?ךכב

 תיטניק המיחל רובע תולוכיו םיעצמא חותיפב ןיעידומה תליהק לש העקשהה ןיב סחיה המ •

  ?העדותה בחרמב המיחלב העקשהה ןיבל

 ןיב היצזימיטפוא עצבל ןתינ דציכו העדותה לע המחלמה םוחתב רבייסה לש וקלח והמ •

 ?יולגה רושימבו יאשחה רושימב תולועפה

 

תילארשיה העדותה תליהקו ןיעידומה תליהק רובע ךשמה תולאש – 'ד קלח  


