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 תורחתמ תוכרעה לש יתטיש בוליש י"ע ב"הראב ימואלה ןיעידומה  תוכרעה תא רפשל ךרוצב ןד רמאמה

)competitive intelligence(, תילאוסנצנוק הכרעה םוקמב ,םינוש חותינו רקחמ ילכ תועצמאב הנקפותש 

 םא תירשפא התייה אל ותביתכו ב"הרא לש ימואלה ןיעידומה תוכרעה חותינ לע ססבתמ רמאמה .תחא

 תוכרעהל תיתאוושה תוסחייתה םג רמאמב .םירקוחה ינפב תוחותפ ויה אל ב"הרא לש ןיעידומה תוכרעה

 חותינ ךמס לע .תוטלחהה ילבקמ ינפב תוכרעהו תועד לש ןווגמ גיצהל לבוקמ םש ,יקסעה םוחתב ןיעידומה

 תוכרעה םוחתב יתועמשמ יוניש שרדנ יכ םינעוט םה ,יקסעה ןיעידומה םע םירקוחה תורכיהו ןחוב ירקמ

  .ב"הרא לש ימואלה ןיעידומה
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 יתורחתה ןיעידומה לדומ םאה הלאשה תררועתמ .תוטלחה תלבק לע םיעיפשמש ,הכרעהב םיבר תונולשיכ

)competitive intelligence( תייליהקב ועצובש תונוש תומרופר תורמל .תוכרעהה רופישב עייסל לוכי 

 םירבדה לעופב ,)alternative analysis( תויפולח /תורחתמ תוכרעה ןכותב בלשל ןוצרהו ,ב"הראב ןיעידומה

 .םישחרתמ םניא

 Structured תונבומ רקחמ תוטישב שומיש ןיעידומה תכרעה שוביגב בלשל ב"הראב וטילחה תובר םינש ינפל
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 תויטהו ןוגיעה תעפות ,תיתצובק הבישח ןוגכ תויביטינגוק תויטה .תורחתמ תוכרעהב שומיש םיללוכ םניא

  .יפוסה ןיעידומה ירצות תוכיא לע תועיפשמ ןיידע ,תורחא

 ,תחאה .הרקה המחלמה תפוקתמ ב"הרא לש הירוטסיהב תובושח ןיעידומ תוכרעה יתש וקדב רמאמה יבתוכ

 היינשהו )1962-1967 םינשב( םאנטייו םורדל םילודג תוחוכ חולשל לשממה טילחה היתובקעבש הכרעהה איה

 הליג רקחמה .ימואלניבהו ימינפה םוחתב מ"הרב לש הבצמ לע בו'צברוג לאכימ לש תומרופרה תעפשה איה

 הלא ךא ,םינושה הייליהקה יפוגב תונוש תוכרעה ויה םנמא .תורחתמ תוכרעה וגצוה אל ,הלא םיאשונ ינשבש

 אל תוטלחהה ילבקמ יכ ,םג ררבתמ .NIE -ה לש תויפוסה תוכרעהב יוטיב ידיל ואב אלו םוקמ ואצמ אל

 יבתוכ תנווכ יכ הארנ .הכרעהה שוביג ךילהתב תונוש תועד ויה םא היהיש יופצש יפכ תורחתמ תוכרעהל ופשחנ

 .תועד לש ןווגמ לע אלו הכרעהב סוזנצנוק לע תוטלחהה ילבקמ ינפב עיבצהל התייה NIE -ה תוכרעה

 םג הלעי הז בצמ .יקסעה םלועב תובר םימעפ הרוקש יפכ תועד לש ןווגמ תגצה דדועל שי רמאמה יבתוכ תעדל

 לש רתוי תובוט תוטלחהל איבי םירקוחה תכרעהלו ןיעידומה ירצותמ םיטינרבקה ןוצר תועיבש תא

 .םיטינרבקה

 ןיעידומה :איה ותועמשמ םש .יקסעה םוחתהמ רכומ )competitive intelligence( "יתורחת ןיעידומ" גשומה

 תועדומ תמייק יקסעה םוחתב .תורבחה ילהנמל רבעומה תיקסעה הביבסהו םירחתמה תוליעפ לע ףסאנה

 חותינ ,ןטשה טילקרפ ,Red teams לש תודותמב רידת שומיש השענש קר אל ןכלו תועד ןווגמ תגצהל ההובג

 ))Heuer ריוה דר'ציר י"ע חתופש ACH (Analysis of Competing Hypothesis ) -ב שומיש םגו יביטנרטלא

  .סוזנצנוק ינפ לע תועד ןווגמ לע שגדב תונוש תוכרעה תגצה םידדועמ אלא

 ינפב וגצוי םא יכ ששחה איה יאקירמאה ימואלה ןיעידומב סוזנצנוק תוכרעהל תויזכרמה תוביסה תחא

 תעדל הניהש הכרעהל אלו םהלש םלועה תסיפתל תומיאתמש הלא תא ופידעי םה תוכרעה רפסמ םיטינרבקה

 םיטינרבקה לש ןוגיעה תשיגל תומיאתמש תוכרעה לש הפדעהמ ששח םג םייק .רתויב הנוכנה ןיעידומה ימרוג

 תוחתפיה אלל תמייק הדמע תקזחמש השיג ץומיא לש תועמשמב ,)Confirmation( רושיאה תייטה וא

 יבגל תמכסומ הכרעהל עיגהל ולש ןיעידומה תייליהקב קחד ןמורט אישנה 1948 -בש רכזוי .תושדח תוכרעהל

 .וינפב הגיצהלו מ"הרב

 ןווגמ תובישח תמצעהב אקווד אלא – הלועפ ףותיש רסוחב רבודמ ןיא תורחתמ תושיג תגצהב יכ שגדוי

 .וב העיגפל אלו ןיעידומה תייליהק ךותב הלועפ ףותיש רתיל איבי וז השיג ץומיא ,םירבחמה תכרעהל .תועדה

 םייטקט םיניינעב תוחפו )םייגטרטסא םיאשונ( תוינידמ יאשונב כ"דב ןניינע רבודמ ןהבש תוכרעהה יכ שגדוי

 םע תודדומתה לש םיאשונב םגו הערתה יאשונב תובושח תורחתמ תוכרעה .רורט דעי דגנ תמיוסמ הלועפ ןוגכ

 לש ןווגמ םהינפב וגיציש םיפידעמ םיטינרבקה ,םיבתוכה תכרעהל .תויביטינגוק תויטה לש )רתיה( תועפשה

 רופישל איבהל םילוכיש םינוש םישיחרת םיטינרבק ינפב גיצהל ןיעידומה ימרוג תא דדועל עצומ ןכל .תוכרעה

  .םהלש תוטלחהה
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  םאנטייו – ןחוב הרקמ

 גנוקטייווה תרתחמ י"ע םיואש םאנטייו םורדב רטשמה תושלחה רבדב תוכרעה ב"הראב ויה ,1965 תנשב

 תוחוכ תסנכהב הנכסה רבדב עדימ םנמא ולביק ןוסנו'ג ב"הרא אישנ םגו לשממה .םאנטייו ןופצ י"ע הכמתנש

 .רטשמב ךומתלו הצילמהש תימואלה ןיעידומה תכרעה לע ךמתסהל טלחוה ךא םאנטייול םיפסונ םיאקירמא

 לשממה .םאנטייו ןופצ םע תושגנתהלו המלסהל איבי הז ךלהמש ךכ לע ועיבצהש תורחא תועדמ ומלעתה ךכב

 המלעתה ןיעידומה תכרעה .הקוזיחלו העבקנ רבכש תוינידמ בוציעל ילככ ןיעידומה תכרעהב שומיש השע

 ןוחטיבל ץעויה היה ךלהמה תא ליבוהש ימ .הימדקאהמו ןיעידומה תייליהקמ םיחמומ לש תורחא תועדמ

 ףאו תורחא תועדל תובישח סחיי אלו םאנטייו םורדל תוחוכה תסנכה ךלהמבש הנכסה לע עירתה אלש ,ימואל

   .ןתוא אכדל ידכ ןגפומב לעפ

 דצמ תיתועמשמ תודגנתה ינפב ודמעי אל םיאקירמאה תוחוכהש התייה תוליבומה תוכרעהה תחא

 יאבצה חוכה םע המחלמל סנכיהל הצרת אל םאנטייו ןופצ יכ ,)גנוקטייווהו םאנטייו ןופצ( םיטסינומוקה

 תוכרעה .ןיעידומ לע אלו תושוחת לע הכמתסה ,הנוכנ יתלבכ החכוהש ,וז הכרעה .ב"הרא ,םלועב קזחה

 םיברש תורמל ,תיאבצה תוברעתהה תרבגה לע טילחה אישנהש ךכל ומרת הז אשונב  NIE -ה לש ןיעידומה

 לש הגאדה םהינפב האבוה אל .ךכל םיעדומ ויה אל בורקה ותווצו אוה ךא ,ךכ ובשח אל הימדקאבו לשממב

 ,ךשמהב .םאנטייול םיפסונ תוחוכ חולשמ לשב המלסה לש תואצותהמ ןוחטיבהו ןיעידומה תייליהקב םיבר

 ןוחטיבל ופיסוה קרש גנוקטיווה םע )הרואכל( תחלצומ תודדומתהו בצמב רופישה יבגל חטשהמ תוחוד ועיגה

 ןופצ( םהש וניפיצ" - יכ תוכרעהה תחאב ןיוצ דבעידב .תוטומו תועטומכ וררבתה ןה םגש וכרדב אישנה

  ."וניעטו םיינויגה םישנא ומכ וביגי )םאנטייו

 תוחוכ יכ הכרעהה .יוטיב תוכז םהל הנתינ אל ךא תרחא םירבדה תא ואר -CIAב םיבר םיטסילנא יכ ררבתה

 לש ןוצר הרקיעב התייה םיקזחה ב"הרא תוחוכ תא םהינפב וארי רשאכ ומחלי אל גנוקטיווהו םאנטייו ןופצ

 היה .תוינידמ התואל םהיתוכרעה תא ומיאתה ןיעידומה ינוגראש הארנו רחא וא יניעידומ סיסב אלל לשממה

 לש היופצ הבוגת רבדב הנוש הכרעה המסרפ )INR( יאקירמאה ץוחה דרשמ לש ןיעידומה תקלחמ ובש הרקמ

 רבדב הכרעהה םג .הילא בל ומש אלש הרעהכ המשרנ איה ךא ב"הרא תוחוכ תסינכל םאנטיווב םיטסינומוקה

 קוחרה חרזמב םירחא םייברעמ םירטשמ לש הליפנל איבת םאנטייו םורד תליפנ היפל ,"ונימודה תירואת"

  .סיסב תרסחכ הררבתה ,תיאבצה תוברעתהה תקדצהל השמישו דאמ תחוור התיהש

 .תועטומכ בושו בוש וררבתה 1965 -ב םיאקירמא םיכלהמל םאנטיו ןופצ לש תובוגתה רבדב תונוש תוכרעה

 תוינידמל המיאתהש )הדיחא ( תחא בצמ תנומת גיצהל היה הרקיעש הכרעהה תטישב הנתשה אל רבד ךא

  .םאנטייו םורדב הרישיה תיאקירמאה תוברועמה תא ריבגהל הטלחה התייה התאצותש ,לשממה עבקש

 מ"הרבב יטילופהו ילכלכה בצמה תכרעה

 םרג רבדה .מ"הרב לש יאבצה החוכ תכרעהב טיעממ CIA -ה יכ ששח ב"הראב ררועתה 70 -ה תונש ףוסב

 ןוחטיבה תכרעמו הימדקאהמ םיחמומ ללכש ,)Team B  )1978 ליבקמ הכרעה תווצ םיקהל הטלחהל

 היה םקוהש תווצה יכ הנעט התלעוה ךשמהב .CIA -ה לש הלאל תומוד תונקסמל עיגה תווצה .תיאקירמאה

 ולש המורתה לעופב ,ןכל .הרקיש ובשחש יפכ ,הנוש הכרעה שיגהל ותלוכיב םגפ רבדהו יטילופ ידמ רתוי
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 לבקל ךרוצל תועדומה חתפתהל הלחה זא רבכ .טאנסה לש ןיעידומה תדעו םג העבקש יפכ ,החינז התייה

 .ימואלה ןיעידומה תוכרעהב יתטיש בוליש ידכל ולישבה אל םירבדה ךא ,תורחתמ תוכרעה

 ,הלש תולוכיהו תונווכה תכרעהל מ"הרב םע רישי רשקב ויהש םישיא לש המורתה ןגייר אישנה תפוקתב

 אל המצע ךותב תרגוסמ התייהש ןיעידומה תייליהק .ןיעידומה תייליהק תוכרעה לש וזמ ההובג התייה

 ,תיטילונומ תכרעמ הב תוארל הכישמהו מ"הרב ךותב ושחרתהש םיימינפה םייונישה תא ןוכנ הכירעה

 תומרופר לע זירכהו ,ןוטלשל הלע בו'צברוג לאכימש ירחא םג .הדוסיב תיטסיסקרמ /תיטסינומוק

 הנשכ 1988 –ב - רתוי רחואמ קר ."היהיש אוה היהש המ"ש וכירעהו – יתוהמ יוניש ךכב ואר אל ,תויתועמשמ

 םג .הסירק תארקל איהו רדרדתה מ"הרבב ילכלכה בצמהש ב"הרא התליג ,לעופב שחרתה רבדהש ינפל

  .הפ ןוחתפ םהל ןתינ אל ךא ,הימדקאב םיטלוב םיגולוטייבוס ללוכ – תרחא ובשחש הלאכ ויה הז הרקמב

 הלש תויביסרגאה תא הריבגמ מ"הרב יכ השיגה לש םיליבומהמ היה )DIA( הנגהה דרשמ לש ןיעידומה

 תומרופרהו העט DIA -הש ררבתה רתוי רחואמ .היעטה ןה בו'צברוג זירכה ןהילע תומרופרה יכ ךירעהו

 יכ ויה NIE -ה לש ןיעידומה תוכרעהה .יטסינומוקה ןוטלשה תליפנל רבד לש ופוסבו ידוסי יונישל וליבוה

 הנתשה ימינפה בצמהש תורמל ,70 -ה תונשבש הלאל םימוד 80 -ה תונשב היתונווכו מ"הרבב לש הבצמ

 חוכה לשו רטשמה לש תושלוחה תא וארהש תורחא תוכרעה םסרפ )INR( ץוחה דרשמ לש ןיעידומה .ןיטולחל

 לש וחוכמ דאמ תששוחש וז איה מ"הרב יכ ןייצ ףאו מ"הרב לש החוכמ ברעמב לודגה ששחב טיעמהו ,יאבצה

  .תימואלה ןיעידומה תכרעהב ללכיהל וכז אל הלא ךא ,ברעמה

 יוניש לכ היהי אל ןכמ רחאלש םינשב יכ ןיעידומה תייליהק הכירעה 1985 -ב ןוטלשל הלע בו'צברוגש רחאל םג

 70 -ה תונש לש תיביסרגאה תוינידמל רוזחל בו'צברוג תנווכב יכו ימואלניבהו ימינפה יטילופה בצמבו הלכלכב

 -ב .תיתועמשמ אלו הנטק הייהת בו'צברוג תומרופר לש העפשההש התייה תטלשה הכרעהה .ץוחה תוינידמב

 םיימינפ םייוניש רבכ וארנש תורמל ךשמת ב"הרא לומ תוחיתמה ןהיפל ןוויכ ותואב תוכרעה תוכשמנ 1986

 בוטה הרקמבו םיירשפא םניא מ"הרבב םיילקידר םייוניש יכ ויה תוכרעהה .ןיעידומה תכרעה המלעתה םהמ

 תונתשהל ולחה 1987 -ב .מ"הרב לש ימואלניבה הדמעמ תא וקזחי קר םהו ,םינש 5-10 ךותב ושחרתי

 תורמל מ"הרב לש יאבצה החוכ קוזיח רבדב DIA -ה תוכרעה ליבקמב וכשמנ ,תאז םע .טעמב תוכרעהה

 תכרעהב יוטיב אצמ אל רבדה ךא ,ןוחטיבב העקשהה תא דאמ ןיטקמ אוהש תובר םימעפ ריהצה בו'צברוגש

  .תימואלה ןיעידומה

 השעש תופידעה ירדסב םייונישל הנוכנ תוסחייתה העיפוהו תוכרעהב יוניש תליחת היה רכינ 1989 -ב קר

 תושיג יתש וגצוה םעפה .תוהמ אלו הקיטקט םייונישב וארש ןיעידומה תייליהקב םיבר ויה ,ןיידע .בו'צברוג

 םייתוהמ םייונישב רבודמש הנעט היינשהו םיירונימ םייונישב רבודמש הסרג תחאה .ןיעידומה תוכרעהב

 יכ הנייצ ,)1989 רבמבונ( ןילרב תמוח תליפנ ירחא עובש המסרופש ןיעידומ תכרעה .תיטייבוסה הטישב

 .)1991 -ב הרק םנמאש יפכ( ודגנ תוממוקתה שחרתהל הלוכיו ולש תומרופרה םושייב םיישקב לקתנ בו'צברוג

 שגרוה ןיידע ,תאז םע .1985 -ב ויתוינכתב בו'צברוג לחה זאמ השענ אלש רבד ,תונוש תויורשפאו תושיג וגצוה

 לע ןהלש תוכלשההו מ"הרבב ושחרתהש םייתוהמה םייונישה תועמשמ תא תוארל תלוכי רסוח תוכרעהב

 עיפשי רבדהו "התמ תיטייבוסה הטישה" יכ וכירעה רבכ 1991 -ב .הפוריא חרזמ לומ ללוכ ימואלניבה הדמעמ

 והמ ךירעהל ושקתה ןיידע תיאקירמאה ןיעידומה תייליהקב .מ"הרבמ ךשמהב ודרפנש תונושה תונידמה לע

 תוחודב תונוש תוכרעה וגצוה רבכ הלא םיבלשב .רחא יכרנא בצמ וא תוקרפתה – מ"הרב תכלוה וילא ןוויכה
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 םע .דחא ירשפא דיתעמ רתויל תורשפאה - םיטינרבקה ינפב וגצוהש תועדה ןווגמ תא לידגהש המ ןיעידומה

 קלחכ אלו תויצלוקפסכ וספתנ ימואלה ןיעידומה לש הכרעהל תורחתמ תושיג יכ ןיידע תוארל היה ןתינ ,תאז

 .תוכרעההמ דרפנ -יתלב

 

 םוכיס

 םיטינרבקה ינפב )Competitive analysis :תורחתמ תוכרעה( תוכרעה ןווגמ לש תגצה ,תובר םינש ךרואל

 םאנטייו לש ןחובה ירקמב יוטיב ידיל ואב םירבדה .ןוכנ יתלב ךלהמכ יאקירמאה ןיעידומה יניעב התארנ

 תוכרעהמ דרפנ יתלב קלחכ )תורחתמ( תויתורחת תוכרעה לש בולישל האירקה .הז רמאמב וגצוהש מ"הרבו

 תועדמ ומלעתה ןכלו הדיחאו "הנוכנ" הכרעה גיצהל היה ןוצרה .המייקתה אל לעופב ךא הנשי איה ןיעידומה

 תארקל ןיעידומה תוכרעהב הרק םג ךכ יכ םינייצמ םירבחמה .הכרעהה תוכיאב עוגפל הרואכל ולכיש תורחא

 תא וארש )INR( ץוחה דרשמ לש ןיעידומה תקלחמבו CIA -ב םיטסילנא ויה זא םג .)2003( קריעל השילפה

 הכרעההש ךכ ידיל ועיגה םירבדה .םיטינרבקה ינפב רדוסמ ןפואב וגצוה אל םהיתוכרעה ךא תרחא םירבדה

 יכ ררבתה דבעידב( עמשנ אל ולוק ךא ךכב רפכ INR -ה דועב תוגופירטנצ 25,000 ויה ןייסוח םאדצלש התייה

 ןיב ינושהו ,ןאריא לש תילאיצנטופה תיניערגה תלוכיה יבגל תוכרעהה םע הרק ךכ .)ירמגל קדצ INR -ה

 ,בוש ךא – אלש רמאנ 2007 -ב הז ןוויכב תכלוה ןאריא יכ רמאנ 2005 -ב דועב .2007 לש וזו 2005 -ב הכרעהה

  .וגצוהש ןחובה ירקממ םיחקל ודמלנ אל .ןיעידומה תכרעהמ קלח ויה אל תורחתמ תוכרעה  ,םירקמה ינשב

 עיפשה רבדהו NIE -ה לש תוכרעה תנוכתמב יתוהמ יוניש היה אל הנש 40 -כ ךשמב ,םירבחמה תכרעהל

 תוכרעה תנוכתמ תא תונשל רכינ ישוק םייק ,םתעדל .םיטינרבקל רסמנש ןיעידומה תוכיא לע תיתועמשמ

  .השעי יונישה םא םייטפקס םהו התע םג ב"הרא לש ןיעידומה

 םקלח( תימואלה ןיעידומה תכרעה שוביגל םיעייסמה םילכב שומישה תא רפשל שיש קר אל עמתשמ רמאמהמ

 וב יקסעה םוחתב לבוקמ רבדה .תחא ןיעידומ תכרעהמ רתוי םיטינרבקה ינפב גיצהל אלא ,)רמאמב םירכזומ

 ןונכת ןוגכ תורחא תודיחי ינפ לע ןיעידומל רתי לקשמ ןיאו םינוש םימרוג הכרעהה יכילהתב םיברועמ

 יקסעה םוחתב יכ ןיוצי .תונוש תוכרעה תגצה םידדועמ םיקסעב םיריכב םילהנמ םג .דועו קוויש ,יגטרטסא

 ןפוא תניחבו ,דיתעב םירחתמה יכלהמ תכרעהלו תיתורחתה בצמה תנומת חותינל םינוש םילדומ םימייק

   2.קימעמ דומיל םיבייחמ תימואלה ןיעידומה תכרעה םוחתב םמושיי

 

 

 

 

 

 
 תיירואת םושייב ןד הז רמאמ .487 ,תוכרעמ ,"תויגטרטסא תועתפה לוכיסל םישיחרת" ,חלושמ יבאו ענרב רנבא   .2

 .ימואלה ןיעידומה םוחתל םישיחרתב ןונכתה
 


