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 יחקל – תינקירמאה ןיעידומה תליהק ףותישב תימדקא תוניוצמ יזכרמ

 ןורחאה רושעה

 1טרהטלוק ןפטסו יארומ-ןודנאל לקיימ לש םרמאמ סיסב לע

 2ןהכ הריש

 Intelligence Studies Programs as US Public Policy: A Survey of IC CAE Grant" רמאמה

Recipients" תעה בתכב 2019 רבמצדב םסרופ Intelligence and National Security לע בתכנו 

 תוניוצמל םיזכרמב קסוע הז רמאמ .Stephen Coulthart-ו Michael Landon-Murray ידי

 רובע םדאה חוכ ןוויגו קוזיחב עייסל הניה םתרטמ רשא ,תינקירמאה ןיעידומה תליהק לש תימדקא

 .הידעיב הדמע וז תינכת המכ דע ןחוב רמאמה .ןיעידומה תליהק

 אובמ

 תוניוצמל םיזכרמ רובע םיקנעמה תינכת תא תינקירמאה ןיעידומה תליהק המזי 2005 תנשב

 תלעופש ,)Intelligence Community Centers for Academic Excellence – IC CAE( תימדקא

 תינקירמאה הנגהה דרשמ לש ןויבה תונכוס לשו )ODNI( ימואלה ןיעידומה דרשמ לש ותוסח תחת

)Defense Intelligence Agency(. םייפסכ םיקנעמ ןיעידומה תליהק תקפסמ ,תינכתה תרגסמב 

 ןיעידומ ידומילב וקסעיש ,תוימדקא תוינכת ומיקיש תנמ לע ב"הראב תוללכמלו תואטיסרבינואל

 .ןיעידומה תומלועב תיעוצקמ תוחתפתהל תויונמדזה םיטנדוטסל ועיצי ךכ ךותבו ,ימואל ןוחטיבו

 תנשל דע ירק ,תינכתה לש ןושארה רושעב IC CAE-ה לש העפשההו תומדקתהה תא ןחב הז רקחמ

 .2014-בו 2011 ,2009 ,2006-ב םיקנעמ יבבס העברא הללכ רשא ,2015

 הדובעה חוכ לש ינתאהו יתוברתה ןווגמה תלדגהב ןיעידומה תליהקל עייסל התייה תינכתה תרטמ

 םיקלחנ רשא ,םיימדקאה תודסומב ומקוהש תוימדקא תוינכת 49 ואצמנ ,תאז תרגסמב .הלש

 ,הלא תוינכת דצל .הדועת ידומיל וא )Minor( המלשה ידומיל ,ראות ידומיל :םיגוס השולשל

 םיסנכו ל"וחב םידומיל ,הפש ידומיל ומכ תונוש תויוליעפל םג ןומימ קפסל תשקבמ תינכותה

 .תינכתב םיפתתשמה הטלוקפה ירבחו םיטנדוטסה רובע םידחוימ םיעוריאו

 ןיידע ,בחרנ ףקיהב ןיעידומה ידומיל בוציעל םולגה לאיצנטופהו ההובגה תיפסכה העקשהה תורמל

 הנגהה דרשמ לש ןויבה תונכוס הכרעש הקידבמ ,ךכ .הידעי שומימב החילצה תינכתה םאה רורב אל

 ,ןיעידומה תליהק רובע ןווגמ םידבוע סויג רגאמ רוציל העייס תינכתה יכ הלע םנמוא תינקירמאה

 .הז אצממ עבקנ דציכ ףשחנ אל ךא

 תוללכמלו תואטיסרבינואל ץפוהש רקס תועצמאב וללה םירעפה רחא אלמל שקיב הז רקחמ ,ךכיפל

 לש םייזכרמה םידעיהמ דחא לכ ונחבנ ,ךכ ךותב .IC CAE-ה תינכת תרגסמב םיקנעמ ולביקש

 
 יאשונב חוקיפו ךוניח ,חותינב םידקמתמ וירקחמ רשא ודרולוק תטיסרבינואב רקחמ רזוע אוה יארומ-ןודנאל לקיימ 1

 לא לש ימואל ןוחטיב רקחל ןוכמב ססקט תטיסרבינואב ןוחטיב ידומילל רקחמ רזוע אוה טרהטלוק ןפטס .ןיעידומ
   .תולובג ןוחטיבו היגולונכטל הרושקה תוינידמ ,יניעידומ חותינב םידקמתמ וירקחמ .וסאפ
  .ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב רקחמ תרזוע 2

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 םירגובה ימוקימ )2( .תוימדקא תוינכת חותיפ )1( :ןיעידומה תליהק ידי לע ורדגוהש יפכ ,תינכתה

 לש יעוצקמ חותיפ )4( .ןיעידומה תליהק לש םדאה חוכ ןוויגל המורת )3( .ןיעידומה תליהקב

  .הטלוקפ ירבחו םיטנדוטס

 תואטיסרבינואה תסיפתב הקסע ןהבש תיזכרמה רשאכ ,תונבות רפסמ ולע רקחמה תואצותמ

 היה רקסה תובוגת ןיב רשקמה טוחה .תינכתה ןמ הלועה תירקיעה תלעותה תא תוללכמהו

 לש תועדומה תא הקזיח קר אל םיטנדוטסל העיצה תינכתהש הריירקל תונושה תויונמדזההש

 השגדוה ,ףסונב .ןלצנל תנמ לע םישורדה םילכה תא הקפיס םג אלא ,וללה תורשמל םיטנדוטסה

 הרושב .ןיעידומה תליהק לש םירנקיטקרפל תינכתה תרגסמב םיטנדוטסה תופשחיה לש תובישחה

 IC CAE-ה יכ םינימאמ םיימדקאה תודסומב תוינכותה ילהנמ יכ וריהבה תובוגתה ,הנותחתה

 .תינקירמאה ןיעידומה תליהקל םג ליעומ תעב הבו חתפמ תויסולכואל תובושח תויונמדזה קפסמ

 בצמ תנומתו תושיג – ב"הראב ההובג הלכשהל תודסומב יניעידומ דומיל

 הלחה רשא ,תיסחי השדח העפות ןה ב"הראב ההובג הלכשהל תודסומב ןיעידומ תוינכתש תורמל

 ידומילו המלשה ידומיל ,םיראת תורשע םנשי םויכ ,2001 רבמטפסב 11-ה יעוריא רחאל חתפתהל

 ןבורב הלא תוינכת .IC CAE-ה ןומימב ומקוה םהמ םיבר רשאכ ,הז םוחתב םיקסועה הדועת

 םייק אל יכ ,ןיוצי .ןיעידומ ישנא תויהל םיפאושה ולאכ וא ןיעידומה ישנא לש םדומילב תוקסוע

 דומילל ימואלניבה דוגיאה יכ ריכזהל ןתינ ךא ,וללה תוינכתה ללכ לע יארחאה דחא ךמסומ ףוג

 יסרוקו תוינכותל םירושיאו םימדקתמ ,םינושאר םיראתל םינקת קפסל יארחא )IAFIE( יניעידומ

  .ןיעידומ

 Intelligence Authorization Act for-המ קלחכ הגצוהש ,2005-ב IC CAE-ה תינכת ץומיא

Fiscal Year 2004, םירושימ רפסמב ןיעידומה תליהקב הימדקאה תוברועמב שדח קרפ ןמיס. 

 רוציל איהו ןיעידומה תליהק לש םדאה חוכל סחיב השדח הרטמ המצעל המש תינכתה ,תישאר

 ,תינש ."ןיעידומה תליהק רובע תינתאו תיתוברת הניחבמ םינווגמ םידמעומ לש רתוי לודג רגאמ"

 המרת תינכתה ,תישילש .ןיעידומל אמייק תורבו תושדח םידומיל תוינכת רוציל השפיח IC CAE-ה

 .ןיעידומה תליהק לש םיימדקא תוניוצמ יזכרמל םימוד םילדומב תיתלשממה הכימתה תבחרהל

 תוניוצמ יזכרמ לש םיימואל םיזרכמ לע םילקמ )DHS( םינפ ןוחטיבל דרשמהו NSA-ה ,לשמל ךכ

 DHS-ה ,ףסונב .תויטירק עדימ תויתשת לע הנגהל רקחמבו ךוניחב םיכמותו רבייס תנגהב תימדקא

 .םינותנ חותינו תולובג תחטבא ,רורט יאשונב תוקסועש תואטיסרבינואב תוינכותל םג תוסח ןתונ

 תמגוד ,ינקירמא לשממב תורחא תומזויל םג םימיוסמ םינבומב הליבקמ IC CAE-ה תינכת ,ןכ ומכ

 םיטנדוטסל ןומימ תקפסמ רשא ,)NSEP( ןוחטיבה דרשמ לש ימואל ןוחטיבל ךוניחה תינכת

  .םימדקתמ םיראתלו םינושאר םיראתל

 תושיגה יתש .יניעידומה ךוניחל תונוש תושיג תוארל ןתינ וללה תוימדקאה תוינכתה תרגסמב

 ,ןיעידומה שיא שכור ותוא ראותה גוסל תוסחייתמו תודגונמ תופקשה לע תוססובמ תוירקיעה

 :הצרמה גוסלו יניעידומה הדובעה חוכב הצוחנה תויונמוימה תכרעמל

 ירגוב וקיסעי ןיעידומה תויונכוסש ריבס אל יכ תנעוט תחא השיג – ראותה גוס •

 ומכ םיראת ילעב םירגוב תמועל תאז ,דבלב ןיעידומב קסועה ראות ילעב תואטיסרבינוא

 תרחא השיג ."םמצע ינפב דומעל" םילוכי רשא ,הנידמה יעדמו תיסור וא תיניס הירוטסיה

 הריירקל הנכהב עירכמו בושח ךרע ילעב םה ןיעידומב םידקמתמה םיראת יכ תנעוט
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 ןמשייל ןכמ רחאל ןתינש ,תויטילנא תויונמוימ םישכור םיטנדוטסהש םושמ ,תיניעידומ

 .ןיעידומה שיאמ שרדנש יפכ ,םיפסונ םימוחת ןווגמב ןכו תימוימויה הדובעב

 תוינכת תרגסמב תשכרנה תויונמוימה תכרעמל סחיב תונושה תושיגה – תויונמוימ תכרעמ •

 םילכ תשיכר ןיבל םימושיי םילכ תשיכר ןיבש ףצרב תוענ תויניעידומ תויאמדקא

 םיסרוקה תא קלחל ןתינ יכ אצמנ 2015 תנשב ב"הראב ךרענש רקחמב .םייטרואית

 ,לשמל - םיילרודצורפ )1( 3:םיגוס השולשל ןיעידומב םיקסועה םיראתל תוינכתב

 םיוסמ םוחתב םיקסועה םיסרוק )3( .ןיעידומה לש הירוטסיה - הביל )2( חותינ תויונמוימ

 ,םיקחשמ ןהיניבו ןיעידומ ידומילל תוטיש ןווגמ אוצמל ןתינ ,ףסונב .ימואל ןוחטיב תמגוד -

 ףותיש :תואבה תויונמוימה חותיפ לע שגד ןתינ יכ אצמנ ,ןכ ומכ .תיתייווח הדימלו תוימדה

 השקש ןכתיי ךא ,ןיעידומה תליהקל תובושח רשא – תויתוירחאו הרשוי ,תוברועמו הלועפ

 תויחמומ ,תיתרוקיב הבישחל ןכו – תוילאנויצנבנוק תוימדקא תורגסמב ןחתפל רתוי

 תוינכתב לעופב ןמושייב החלצהל וכז רשא – בתכבו הפ לעב תואטבתה תלוכיו תינכט

  .הימדקאב תויניעידומה דומילה

 תסרוג תחא השיג .הימדקאב ןיעידומ דמלל ךירצ ימל עגונב תונוש תושיג ןנשי - הצרמה גוס •

 רשאכ ,ןיעידומ דמלל רתויב םימיאתמה םה ןיעידומה תליהקמ רבעשל םירנקיטקרפ יכ

 תליהק יאצוי ןכא םה ןיעידומל םיצרמ לש לודג רפסמ יכ אצמ 2013-ב ךרענש רקחמ

 עצבל שי יכ םירובס היינשה השיגה יכמות 4.)המוד בצמה - לארשיב( תינקירמאה ןיעידומה

 ןה םילכ םיטנדוטסל קפסיש ןפואב תאז ,םירנקיטקרפ ןיבל םייאמדקא ןיב ןוזיאו בוליש

  .שעמה םלועמ ןהו ימדקאה םלועהמ

 םיאצממו רקחמה תטיש

 לש החלצהה תדימ תודוא ינקירמאה הנגהה דרשמו ןיעידומה תליהק דצמ קפסמ עדימ רדעיה רואל

   ,ךכ ךותב .עדימה תגשהל םיפסונ םימרוגל תונפל שקיב רקחמה ,הידעיב דומעל IC CAE-ה

 ןכו ,IC CAE-המ םיקנעמה תא ולביקש ,םייאמדקאה תודסומב תוינכותה ילהנמל ונפ םירקוחה

 ימינונא ןפואב םירקס אלמל ושקבתנ םה ,תאז תרגסמב .תוינכתב קלח םיחקולה םיישאר םירקוחל

  .יטסיטטס ןפואב וחתונ תובושתה רשאכ ,תורוגסו תוחותפ תולאש וללכש

 )2(-ו םיימדקאה תודסומב תוינכותה חותיפ )1( :םילגעמ ינשב םירקסה תואצות תא ןייפאל ןתינ

 :יעוצקמ חותיפו IC CAE-ה לש ישונאה ןוהה תמרות

 תרגסמב תוימדקא תוינכת 49 והוז כ"הסב :םיימדקאה תודסומב תוינכותה חותיפ - ןושאר לגעמ

 ידומיל וא המלשה ידומיל ,ראות( ןושאר ראות :אבה ןפואב תוקלחתמ רשא ,IC CAE-ה תינכת

 ולעש תומגמ רפסמ ןייפאל ןתינ .)הדועת ידומיל וא המלשה ידומיל ,ראות( ינש ראות וא )הדועת

  :םינותנהמ

 .ןושאר ראות ידומיל תרגסמב ומייקתה ,49 ךותמ 33 ירק ,תוינכותה תיברמ •

 
3 Coulthart, S. & Crosston, M. (2015). Terra Incognita: Mapping American Intelligence Education 
.https://bit.ly/2wcx41r. Retrieved February 14, 2020, from: 8, no.3 ,Strategic SecurityCurriculum.  
4 Smith, J. (2013). Amateur Hour? Experience and Faculty Qualifications in US Intelligence Courses. 
.https://bit.ly/37quySl. Retrieved February 14, 2020, from: , 6, no. 3Journal of Strategic Security 
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 ראותב םגו ןושאר ראותב םג ,הדועת ידומיל וא המלשה ידומיל ויה תוינכותה 49 ךותמ 38 •

 אלש רחוב IC CAE-ה ,רמולכ .כ"הסב דבלב תוינכת 11 וללכש ראות ידומיל לומ תאז ,ינש

 אלא ,ןיעידומב קר יפיצפס ןפואב תודקמתמש תוימדקא תוינכתב םיבר םיבאשמ עיקשהל

 הפדעהל ןמיסכ שרפתהל היושע וז הריחב .רתוי בחר ןווגמ םיללוכש םידומילבו םימוחתב

 .ןיטולחל תויאמצע ןניאש תוינכותל תינקירמאה ןיעידומה תליהק לש

 ,םיראת םא ןיב ,תוימדקאה תוינכותה תיברמ - םימייק םילולסמב תומאתה עוציב •

 םיאשונה ,ךכ ךותב .ימואל ןוחטיבו ןיעידומ ידומיל לע תונשרפ ןה ,הדועת וא המלשה

 תא םיניינעמה םיילאוטפסנוקו םייטרואית םיאשונ :םניה םיסרוקב ולעש םייזכרמה

 תויגוסו ןיעידומה לש ירוטסיהה רקחמה ,םיכילהתו ןיעידומ ינוגרא ומכ ןיעידומה תליהק

 ואצמנ ,ןכ ומכ .רורט תמגוד ,םייפיצפס םיינוחטיב םימויאב וקסע םיפסונ םיסרוק .תויתא

 חותינ עוציבל תויגולודותמ תויונמוימ חותיפב םידקמתמה םיסרוק לש לודג רפסמ

 תוידממ םינותנ חותינל תוינשדח תוטיש דומילו הביתכ תוקינכט דומיל ךכ ךותבו יניעידומ

  .IC CAE-ה תינכתמ האצותכ השדח תפסותכ והוז הפש דומילל םיסרוק ,ףוסבל .תויתרבח

 םישדח םילולסמ רפסמ םג ושבוג ,תוינכתה תמאתהל ליבקמב - םישדח םילולסמ תמקה •

 ינש ראותל הדועת ידומיל המיקה ,ונידנרב ןס ,הינרופילק תטיסרבינוא ,לשמל :םיידוחייו

 תטיסרבינוא ,ףסונב .רבייס תחטבא ידומילב ינש ראותו ןיעידומ תייגולודותמב םיקסועש

 לש םתעפוה םע .חותפ דוק ןיעידומב ינש ראותל הדועת ידומיל העיצמ וספ לאב ססקט

 רוטקסה םע הרידאה תורחתה ןכו תוריהמב הנתשמה תואיצמה ,םישדח םייגולונכט םילכ

  .הז גוסמ תוינכותב תכלוהו תרבוג תודקמתה תשרדנ ,יטרפה

 ךורא חווטל תובייחתה ועיבה םיימדקאה תודסומה יכ הארנ – ךורא חווטל תובייחתה •

 עובק לגס תקסעהו סויג תועצמאב לשמל ,ךכ .IC CAE-ה ןיעידומה תליהק לש תינכתל

 .דסומה תוליעפ תרגסמב םיעובקו םישדח םידומיל ילולסמ תרדגהו

 :ןיעידומה תליהקל IC CAE-ה לש ישונאה ןוהה תמורת - ינש לגעמ

-ץוחה תויונמדזהה תא ךירעהל ושקבתה תוינכותה ילהנמ - תוידומיל ץוח תוליעפ לש ןכרע •

 וא "ךרע תולעב"כ ובשחנ תויוליעפה תיברמ .תינכתה תכמות ןהב תויעוצקמהו תוידומיל

 הסמ תלעב התייה 'לגסה לש חותיפו הרשכהל תויונמדזה' קר רשאכ ,"בר ךרע תולעב"כ

 םינומיא'ש ואצמ 58% ,דגנמ ."ךרע תלעב הנניא" תוליעפה יכ ואצמש ,םיבישמ לש תיטירק

 לש םיסנכ וא םירנימס' ןכו )תויצלומיס תמגוד( 'ןיעידומה תליהק תוסחב םיטנדוטסל
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 וספתנ 'הפש וא ץוח ידומיל'ו 'תושדח תוימדקא תוינכת' ,ןכ ומכ .בר ךרע ילעב ויה 'תינכתה

  .דאמ תוליעומכ

 וכישמה תינכתה ירגובמ 36%-ש ךכ לע ועיבצה רקסה תובושת - תיניעידומ הריירק •

 הריירקב םירחובה ולא ךותמ .יחרזאה רזגמב ןהו ירוביצה רזגמב ןה תיניעידומ הריירקל

 לכ ךסמ 13%-כ ,רמולכ .תינקירמאה ןיעידומה תליהקב דובעל םיכלוה שילשכ תיניעידומ

 הריירק חותיפ יכ ,ןיוצי .ןיעידומה תליהקב ןכמ רחאל ודבעי IC CAE-ה לש םירגובה

 ץמאמבו הדמתהב הכורכ תויהל םיתיעל הלוכי ,תילרדפה המרב דחוימב ,ןיעידומה םוחתב

 דובעל ףוסבל ורחבש תינכתה ירגוב לש לטובמ אל רפסמ ונשיש ןכתיי ןכלו ,ךשמתמ

 לע ונעש תודסומה ילהנמ לש םתעידיל אבוה אל רבדה ךא ,תינקירמאה ןיעידומה תליהקב

 קפסמ אל רמאמה ,ןיעידומל תעגונ הנניאש הריירקב םירחובה ,64%-ל עגונב .רקסה

  .םיבלתשמ םה הדובע תומוקמ וליאב םינותנ

 םדאה חוכ ןוויגל תעגונה IC CAE-ה תינכת לש תרהצומה התרטמל סחיב - םדאה חוכ ןוויג •

 תוינכותה ילהנממ 58% ,תינתא תניחבמ ןהו תיתוברת הניחבמ ןה ןיעידומה תליהק לש

 31.5% ;"ןיעידומה תליהק לש הדובעה חוכ ןווגמל המרת תינכתה" יכ הרימאה םע ומיכסה

 תוינגומוהה יכ ,ןיוצי .וז הנעט םע ללכ ומיכסה אל 10.5% קר וליאו ;יקלח ןפואב ומיכסה

 דב רשאכ ,תינקירמאה ןיעידומה תליהק רובע םויכ יתועמשמ רגתא הניה םדאה חוכ לש

 .תילארשיה ןיעידומה תליהק רובע םג דבב

 לארשיב ןיעידומה תליהק רובע תויועמשמה לע ןוידו םוכיס

 תמזויב ורצונש תוימדקא תוינכת לש תועפשההו ראתמה יווק תנבהל תיתשת קפסל שקיב הז רקחמ

 תוספות ,התארשהב ורצונש ,תומוד תוינכותו IC CAE-ה יכ הארנ .תינקירמאה ןיעידומה תליהק

 ןיעידומה ידומילל חווט תכורא תיתשת תוחינמ וללה תוינכתה .ב"הראב תונורחאה םינשב הצואת

 .יתוכיא םדא חוכ סויגו ןוויג תייגוסב תינקירמאה ןיעידומה תליהק תא תותרשמ רשא ,ב"הראב

 םירבעומה םינכתהו "םילכה לס" תעיבקב םג ןיעידומה תליהקל עייסל תויושע תוינכתה ,ףסונב

 תינקירמאה ןיעידומה תליהקל רשפאל יושעש ןפואב ,תאז .וללה תוימדקאה תוינכתה תרגסמב

 .התוא תרשיש ןפואב םיילאיצנטופ םידמעומ רישכהל

 יתוהמ לושכמ הווהמ ונניא יתוכיא םדא חוכ סויג ,ן"מא טרפבו ,לארשיב ןיעידומה תליהק רובע

 חוכ ןוויג תייגוס לע תעדה תא תתל שי ,תאז םע דחי .םימדקומה םינוימהו הבוחה סויג תוכזב

 תדובע רופישל םירושימ רפסמב םורתל יושע רשא ,לארשיב ןיעידומה תליהקב םיתרשמה לש םדאה

 .ןיעידומה

 תליהקב הדובע
 ןיעידומה

13% 

 ןיעידומב הדובע
 רזגמב תודסומב
 ירוביצהו יטרפה

23% 

 ןיעידומב אל הדובע
64% 
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 םישנאש ןוויכ ,תונוש תועד דודיעו חותיפל ליבוהל יושע ןיעידומה תליהקב םדאה חוכ ןוויג ,תישאר

 םיארנ ןיעידומב םיתרשמה וב בצמב .תונוש תוביטקפסרפ םינוידה ןחלושל םיאיבמ םינוש םיעקרמ

 תונולשיכל רבד לש ופוסב תוליבומ רשא ,תויצפסנוק עבקתהל תולולע רבדה ותוא םיעמשנו

 םירצותל איבהל םייושע םדא ינב לש בחר ןווגממ םיבכרומה ןיעידומ יתווצ ,ךכיפל .םייניעידומ

 .תושבגתמו תומייק תויצפסנוק רוערעלו רתוי םיבוטו םייתוכיא םייניעידומ

 תא תולעהל היושע תויסולכוא לש רתוי בחר ןווגמל ןיעידומה תליהק תורוש תחיתפ ,תינש

 םדאה חוכ ןוויג םודיק ןתניהב .תושלחומ תויסולכוא ברקב ןיעידומה תליהקב תורישל היצביטומה

 לאיצנטופ םהל רשא ,תושלחומ תויסולכואמ םירשכומו םייטנגילטניא םיריעצ ,ןיעידומה תליהקב

 תליהקב תידיתע תובלתשהל תונמדזהו חתפ תוארל םייושע ,ןיעידומה תדובעל םורתלו בלתשהל

 םידמעומכ ןיעידומה ליח ידי לע םירתואמ םניא רשא םיבר םיריעצ םנשי ,הארנה לככ .ןיעידומה

 :םיימעפ הדיספמ ןיעידומה תליהק ,ךכב .ימונוקא-ויצוסה םבצמו םהלש עקרה לשב ,םיילאיצנטופ

 םיחוורה תא הדיספמ איה הינש םעפו ,ילאיצנטופ יתוכיא םדא חוכ הדיספמ איה תחא םעפ

 .תויביטקרטאה תרבגהו תונוש תועד דודיעו חותיפ ירק ,םדאה חוכ ןוויגמ םיעבונה

 ישנא תא תכרעמב רמשל תלוכיה איה םויכ ןיעידומה תליהק תדדומתמ המע תיתוהמ היעב ,ףוסבל

 תמגוד ,תוינכתה ןתוא דודיע אוה ךכל םיירשפאה תונורתפה דחא .ךוראה חווטל ןיעידומה תליהק

 ןנשי לארשיב .ןיעידומה תליהק ןיבל הימדקאה ןיב הלועפ ףותיש תורשפאמ רשא ,IC CAE-ה

 ןושאר ראותל )ן"מאב דוקיפל תונייוצמ רשג( א"למג תינכת :ןהבו הז גוסמ תוטלוב תוינכת רפסמ

 ,"תולצבח" ;תירבעה הטיסרבינואה םע ףותישב רקחמה תביטח ידי לע המקוה רשא יגוח-וד

 תטיסרבינואב יגוח-וד ןושאר ראותל םיאלמ םידומיל םתורישב םיבלשמ ן"מא יכינח התרגסמבש

 הירוטסיה( הבוח גוחו )בשחמה יעדמ וא הלכלכ ,היפוסוליפ ,הקיטמתמ( הריחבל גוח םיללוכה הפיח

 ראותל םידומיל תללוכה ,"תויפלת"ו ;היגולויצוסו הנידמה יעדמ םע בולישב ,)ןוכיתה חרזמה לש

 עייסל תויושע הז גוסמ תוינכת .תירבעה הטיסרבינואב עבטה יעדמלו הקיטמתמל הטלוקפב ןושאר

 ,ןכ ומכ .הילא רוזחלו םיוסמ ןמז קרפל תאצל תיניעידומה תכרעמה ךותב םיאצמנה םישנאל

 קוסעלו בושל ןיעידומה תליהק ירגוב תא דדועל תויושע ןיעידומב תוקסועה תוימדקא תוינכת

 .דסומו כ"בש ,ד"ממ םהבו םינוש םיפוגב ןיעידומב


