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  1ןמנהל םאיליו יפל םייניעידומ םיניינעב הכפהמב ךרוצה

 
 ךרדבו תיאקירמאה ןיעידומה תליהקב קסועה ןמנהל םאיליו ןיעידומה רקוח לש רפס םסרופ 2011 תנשב

 .תירבה תוצרא תדדומתמ םמיע םימויאה יפואב יונישה חכונ הלש תויביטקפאהו תויטנוולרה לע רומשל

 תאש רתיבו הרקה המחלמה רחאל םהב לחש יונישה תאו ןיעידומה תליהק לש םידיקפתה תא רקוס רקחמה

 הכפהמש חינהל ןתינו ,תיאקירמאה ןיעידומה תליהקב הכפהמ תשרדנ יכ סרוג ןמנהל .9/11 יעוגיפ רחאל

  ולש קימעמה רקחמה .םימוד םירגתא םע תודדומתמ רשא ,םלועב תורחא ןיעידומ תוליהקב םג תשרדנ וזכ

 תוננובתהל הארמ םג שמשל לוכי – תיאקירמאה הליהקה תיינבל ןפצמכ ב"הראב ןיידע לבקתה אלש םגה -

 אל ןהמ תוברש ,לארשיב ןיעידומה תליהק לש תוסיפתהו תורוסמה לע ץראב ןיעידומה ישנא לש תימצע

  .ןאכ םג קומע יוניש לש הניחבב ךרוצלו התרגסמב םילעופה םינוגראה תמקה זאמ ונתשה

 

 םלוא ןיעידומה תומישמ ףקיהבו יפואב יוניש לח מ"הרב תוטטומתה רחאלש איה רקחמה לש תיזכרמ הנעט

 ןמנהלש המ יפל ,הרקה המחלמב התוותוהש יפכ הרתונ )דוקפיתו םיכילהת ,הנבמ( ןיעידומה תיישע תסיפת

 ןיעידומה תליהקב תומרופר םנמא ועצוב 9/11 יעוגיפ רחאל יכ סרוג ןמנהל ."תיתרוסמ המגידרפ"כ רידגמ

 םישדחה םירגתאהו םימויאהש תורמל ,תיתרוסמה המגידרפה יפל לועפל הכישמה וז ךא ,תיאקירמאה

 תובייחמ ,עדימה ןדיעל תורושקה תויתסיפתו תויגולונכט תויונמדזה םג ומכ ,)ילאבולגה רורטה םזכרמבו(

  .השדח תיניעידומ המגידרפ תרדגה השוריפש ,תיתכרעמ תונתשה – ותייארב –

 

 יוניש לח ,יטייבוסה םויאב היתובקעב ןיעידומהו תוינידמה הדקמתה הבש ,הרקה המחלמה תמועל ,רומאכ

 דוקימ רדעה לש בצמל דחא םויא םייק ובש בצממ .תירבה תוצרא לש תיגטרטסאה הביבסב יתוהמ

 רבעבש םיימוקמ םיכוסכס רותפל ןויסינ ןהבו ןיעידומה תליהקל תונווגמו תושדח תומישמ ולע ותרגסמבש

 ימוחתל הסינכו תיתמישמ תורדבתה דצל .דועו םימס ,םדא תויוכז ,תולחמ ,םילקא תויגוס ,תופידעב ויה אל

 האצןתכו ,רתוי הכומנ תופידעל התכז ץוח תוינידמו ימואלה ןוחטיבה יבאשמב דח ץוציק לח םישדח עדי

 לש ותפוקתב יאקירמאה ןיעידומה שאר .תונווגמהו תוברה תושירדל הנעמ תתל ןיעידומה השקתה ,ךכמ

 
 םיה ליח ןיעידומב תרש ,ןיעידומה םוחת לש קיתו רקוח ,הדירולפב 'ץיב ןוטייד תטיסרבינואב רוספורפ אוה ןמנהל םאיליו 1

 lahneman-j-http://www.cissm.umd.edu/people/william .יאקירמאה
 

ןיעידומה תשרומל זכרמה ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה   
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 מ"הרב לע חיגשהל ןיעידומה תליהקל רתוי לק היהש היה רובסש ימכ רפסב טטוצמ ,יסלוו סמיי'ג ,ןוטנילק

 חתמ רצי ,ןמנהל ןייצמ ,הז בצמ .הרקה המחלמה םות רחאל וצצש םיברה םימויאה םע דדומתהל רשאמ

 יהמ הלאשל רשאב סוזנצנוק רדעהב יוטיב ידיל אב ףא רבדהו תוטלחהה ילבקמ ןיבל ןיעידומה תליהק ןיב

 ידרשמל םג וא תוינוחטיב תויגוסל קר םאה( הנעמ תתל הכירצ ןיעידומה תליהק ימ רובעו תיניעידומ היעב

 .)םירחא הלשממ

 

 דדומתהל ןיעידומה ךירצ הב ךרדל רשאב תירבה תוצראב חוכיו רצונ 9/11-ב םיעוגיפה רחאל יכ ןייצמ ןמנהל

 תשרדנש רבסש טועימה ןיבל תויתגרדה תומרופרבו םיירונימ םייונישב ידש סרגש בורה ןיב שדחה בצמה םע

 תליהקב םייפלאה תונש עצמאב ועריאש םייונישה ,ותעדל ,רומאכ 2.תיאקירמאה ןיעידומה תליהקב הכפהמ

 רקחמל םיפתושמ םינוגרא רפסמ תמקהו )ODNI( ימואלה ןיעידומה להנמ דרשמ תמקה םהבו – ןיעידומה

 םיינבמ םייוניש טעמכ ולח אלו תיתרוסמה המגידרפה לע הבר הדימב וססבתהש ,םיירונימ םייוניש ויה –

 ורצונו דדומתהל ןיעידומה תוליהק תשרדנ םמיע םירגתאה יפואב יתוהמ יוניש לחש תורמל ,םייתסיפת וא

 לע עיבצמ ןמנהל .ןיעידומ רצייל הנוכנה ךרדה יבגל הסיפתב קומע יוניש תורשפאמה תויגולונכט תויונמדזה

 ףוסיאה תויונכוס םוחתב ןה ,הרקה המחלמה זאמ הנתשה אל ןיעידומה תליהק לש יסיסבה הנבמהש ךכ

 להנמ תושארב הליהקה לוהינל ןוגרא תמקה םג .תועורזב ןיעידומה יפוגו רקחמה ינוגרא םוחתב ןהו

 יוניש הווהמ אל ,ושארב דמוע אוהש ףוגה לשו ולש תויביטקפאה יבגל תקולחמ תמייקש ,ימואלה ןיעידומה

 .CIA-ה שאר זא דע אלימ ותוא ,)DCI( ימואל ןיעידומ שאר לש דיקפת רבכ םייק היהש םושמ ,ןושאר רדסמ

 רפסמל רשאב חוכיו םייק ןוכנה ןוויכב דעצ הווהמ םיבלושמ רקחמ ינוגרא תמקהש המכסה תמייקש םגה

 םיאבומש םירבסהה דחא .הליהקה לש יסיסבה הנבמה לע הרימש ךות םיקהל ןתינש ןיעידומה ךותיה יזכרמ

 תוקיתווה ןיעידומה תויונכוס ,יוניש רדעהבש אוה ןיעידומה תליהק לש הנבמב יוניש לח אלש ךכל רפסב

 ,9/11-ה רחאל אישנה תחת יולג עדימ ףותישל זכרמ תמקה ,יתעדל ,תאז םע דחי .ןדמעמו ןחוכ לע תורמוש

 המגידרפל וכיישל ןתינש הנבמ יוניש וניה ,יתכרעמ יוניש הב האור ונניא ךא ,ורקחמב ריכזמ ןמנהלש

 .השדחה

 

 לעופו ,DNI-ל ףופכ זכרמה( ףתושמב CIA-הו DNI-ה י"ע 2005 תנשב םקוה יולג עדימ ףותישל זכרמה

 Foreign Broadcast( FBIS-ה ןוגרא לש ותויחמומ לע הז זכרמ ססבתה ,ותמקה םע .)CIA-ה הטמב

Information Service( ה תחת לעפש-CIA3. ל זכרמה לש ומש הנוש 2015 תנשב-OSE, Open Source 

Enterprise4. 

 המשרה עיצמו ב"הראב תויתלשממה תויונכוסה לכב יולגה עדימב שומישה תא םדקל ידכ לעופ הז זכרמ

 דצל ,יולגה עדימה חותינו ףוסיא לע יארחא ותוליעפ תרגסמב .5הלא תויונכוסב םידבועה רובע תיטנרטניא

 רוביצל םירצות רורחש לע םג ןומא היה רבעב .עדימה תויגולונכט לוהינ לעו תורשכהה םוחת לש תוירחא

 םע ,תימלוע הסירפב תושדח יפוגל המוד תנוכתמב לעופ זכרמה .הז תוריש קספוה 2013 תנשב ךא ,בחרה

 .6תופש 80-מ הלעמל םירבודה תונידמ 160-כב םיגיצנ

 

 
 םיניינעב הכפהמל וארק 6 קר   9/11ה יעוגיפ רחאל ןיעידומה תליהק לש הדיתע תלאשב וקסעש םירקחמ 130 -כ ךותמ 2

 .עמשנ אל ,רומאכ ,םלוק ךא םייניעידומ
3 https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/press-release-archive-2005/pr11082005.html 
4 https://fas.org/blogs/secrecy/2015/10/osc-ose/ 
5 https://www.opensource.gov/public/registration/RegistrationAffiliation.jsp 
6 Harris Minas, Can the Open Source Intelligence Emerge as an Indispensable Discipline for the Intelligence 
Community in the 21st Century?, RIEAS, Research Pape No. 139, January 2010 
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 יונישו ינבמ יוניש ,םיכרעבו הירואיתב יוניש לולכתש ןיעידומה תליהקב השדח המגידרפ םושיי עיצמ ןמנהל

 םיביכרה לכש השוריפ ןיא הכפהמ יכ ןייצמ אוה תאז םע דחי .ןיעידומה ישנא לש םירושיכבו םיכילהתב

 םימויא לומ – םייקתהלו ךישמהל הכירצ השדחה המגידרפה דצל ,ותעדל .ילקידר יוניש רובעל םיכירצ

 תליהק לש ףתושמ רנימס םייקתה 2005 תנשב יכ ,ןיוצי הז רשקהב .תיתרוסמה המגידרפה םג – םימיוסמ

 – הז רנימס לע( תוידוסי תויגולודותמו תויטרואית תולאש רורבל  RAND ןוכמ םע תיאקירמאה ןיעידומה

 .)הז רמאמל חפסנב האר

 

 לש השדח הסיפת עיצמ אוה .תיתרוסמה המגידרפל התדגנה תועצמאב השדחה המגידרפה תא גיצמ ןמנהל

 תסיפת ,השדחה המגידרפה יסיסבב תדמועש השדח ףותישו רודימ תסיפת ,יניעידומ עדי חותיפ לשו רקחמ

 םינוגראו םינבמ עיצמו םייחרזא םינוגראל ןיעידומ ינוגרא ןיבו םייניעידומ םינוגרא ןיב השדח עדימ תמירז

 ,גווסמ אלו גווסמ עדימ דצל – עדימה םוחת לש השדח היצזירוגטק עיצמ אוה ,ףסונב  .םישדח םייניעידומ

 םינונגנממ עדימ לע ססבתתו םיבר םייניעידומ םירגתאל הנעמ קפסתש תפסונ הבכש ףיסוהל שיש רובס אוה

 דיקפתל רשאב .)םייחרזא םקלח( םייניעידומ םניאש םינוגרא םע םייניעידומ םינוגרא לש םיפתושמ

 קפסל  ,ב"הרא לש םיסרטניא תפיקת תודוא הערתה קפסל - םייתרוסמה םידיקפתה יכ ןייצמ אוה ןיעידומה

  .םניעב ורתונ – םיילאיצנטופ םימויא תוהזלו םיטינרבק רובע עדי

 

 השדחה המגידרפה תיתרוסמה המגידרפה 

 יזכרמ דחא םויא םימויא

 יתנידמ םויא

 יאבצ םויא

 תיניערג המחלמ – דקומב

 םינווגמו םיבר םימויא

 םייתנידמ אל םימויא

  ק"בנו רורט – ישארה םויאה

 אלו םיילבולג םימויאה תיברמ

 )דקומב ילבולג רורט( םיימואל

 ןגרואמ עשפ

 םידנרט

 תופגמו תולחמ

  היגולוקא

 תוימניד לומ תוביצי

 ןיעידומה ידעיב

 ,םינטקו םילודג  רקחמ יאשומ

 םיאשומה לש תובישחה רשאכ

 .רתוי הבר םילודגה

  רקחמה יאשומ לש םיכרעה

 םיעובק

 תיסחי םינטק םה רקחמה יאשומ לכ

 

 

 לוכי רקחמ אשומ לכ לש םיכרעה

 הקדל הקדמ תונתשהל

 תודוס רחא שופיח יניעידומה רגתאה

 לזאפ ןורתיפ

 יתפוקת רקחמ

 תומולעת דצל תודוס

 תונשרפ

 רקחמה לש ךשמתמ ןוכדע

 יגולונכט ףוסיאל שגד יפוסיא הנעמ

 הנעמ תחתפמ תיפוסיא תונכוס לכ

 דרפנ

 ירנילפיצסיד-יטלומו יולג עדימ

 טניסואו טנימויל שגד
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 תויונכוס ןיב סחי

 ףוסיאה

 )stovepipes( "תורוניצ"

 ףוסיאה תויונכוס ןיב רוביח ןיא

 ,)תויגולונכטו תויתרות תוביס(

 עצבמש רקחמב םייקתמ רוביחה

 היצרגטניא

 הרורב המישמ תונכוס לכל

 םידרפינ םילהנ תונכוס לכל

 יפותיש ןיעידומ

 תויונכוס ןיב יתבכשו יבחור ףותיש

 ןיעידומה

 הנבמה תא תומאות ןניא תומישמה

 יתרוסמה

 תינוגראו תיתסיפת תויבוליש תשרדנ

 שרדנ( לדחמ תרירבכ רודימ ףותיש/רודימ

 )רשפאתמו

 לדחמ תרירבכ ףותיש

 ןיעידומה ןיב  םגו ןיעידומה ינוגרא ןיב

 ,הימדקא( םייתלשממ אל םימרוגל

 )רוביצ ,םיקסע

 תיברמ תא קפסמ – הנגהה דרשמ הלשממ ידרשמ 

 ןומימ/הנעמה

 תפיכא( הנעמ םיקפסמ םיפסונ םידרשמ

 .רצואה דרשמ ,תוימוקמ תויושר ,קוח

 )דועו

 יולגה ףוסיאה לש וקלח

 )טניסוא(

 תומולעת ןורתיפב יזכרמ קלח תודיח ןורתיפב ןטק וקלח

 םיילבולג םירגתא םע תודדומתהו

 חוכ  = עדי ףותיש חוכ =  עדי עדיל סחיה

 יפוס ןיא לבגומ עדימ תושירד

 תינוגרא תוברת תינוגרא תוברת

 הרוגס/תיאשח/תידוס

 החותפ תינוגרא תוברת

 לומ תויחמומ

 תויתכרעמ

 יפיצפס עדיב שומיש

 םיילנויצקנופ וא םיירוזא םיחמומ

 םיתווצב עדיב שומיש

 םיירנילפיצסידרטניא

 )ל"וחמ םקלח( םיחמומ ץועי

 רתוי ןווגמ םדא חוכ שרדנ

 תיתכרעמ הנבהב ךרוצ

 יניעידומה לעפמה לש

 לעפמה תנבהב לבגומ ךרוצ

 ולוכ יניעידומה

 תיתכרעמ הנבהב ךרוצ

 ןיב היגולונכטל סחיה

 ןיעידומה ישנאו ינוגרא

 םינוגרא לש הגאדה איה היגולונכט

 םינחבומ

 לש תמיוסמ המר ןיבהל ךירצ דחא לכ

  תעב הבו )םירקוח םג( היגולונכט

 תא ןיבהל םיכירצ היגולונכטה עשנא םג

 .ירקחמה טבהה

 

 םוכיס

 יונישל האירק ,ןמצע ןיבל ףוסיאה תויונכוס ןיב םיסחיל תוסחייתה ללוכו העירי בחר וניה ןמנהל לש ורקחמ

 תחת תרתוחש ,יניעידומה ירקחמ השעמה יבגל השדח השיג תגצהו םייתלשממ םניאש םיפוג יפלכ השיגב

 המגידרפה .דבלב לזאפ לש ןורתיפ – בתוכה םג ךכו – הב םיאורה שיש ,תיתרוסמה תירקחמה הסיפתה

 לע שגדב ,תיניעידומ הניאש הביבסה םע םיסחיל שדח טפסנוק הגיצמ עיצמ אוה התוא השדחה תיניעידומה

 הניאש תשר תריצי תועצמאב עדימ תמירזל השדח השיג עיצמ אוה .םייתלשממ םניאש םיילבולג םינוגרא

 לעפמה תחיתפ לש ןויערה .םויה בצמה תמועל םיבר םינבומב החותפ הניה לבא בחרה רוביצל החותפ
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 ןמנהל .עדיהו עדימה גשומל השדח היצזירוגטק תריצי םג בייחמ םייניעידומ ןניאש םינוגראל יניעידומה

 המגידרפב גווסמה עדימה דצל היהיש (TRUSTED INFORMATION( "ןמיהמ עדימ" ותונכל עיצמ

 .תיתרוסמה

 

 םימייקש ךכב ריכמ אוה .תניינעמ ינכפהמ יוניש דצל יתגרדה יוניש לש ןמנהל עיצמש תיסיסבה השיגה

 יכ ןייצמ אוה דבב דב ךא ,הכפהמ עיצמ ןכלו תיתרוסמה המגידרפה לש התופקת תא םירערעמש םייוניש

 תטישבש ןכתי .תיתרוסמה המגידרפה תועצמאב אוה םהילא הנעמהש םייתרוסמ םירגתא ןיידע םימייק

 תונתשהל אל םגו תונתשהל תושקתהל הלולע תבכרומ תכרעמ .ותסיפתב יסיסבה לשכה םג ןומט "םגו םג"ה

 ,היארלו .הגרדהב תונתשהל וא רכומבו םייקב קובדל רבד לש ופוסב תרחוב איהש םושמ ,תחא הנועבו תעב

 ידוסיו יתכרעמ יונישב ךרוצה תא השיחכמ – לארשיב םג ךכו ב"הראב – ןיעידומה תליהק לש הבור בור

 תאו הנבמה תא ורגתאיש םיכלהמ םדקל הצפח אל איה .האמ יצחמ רתוי ינפל הבצוע וב ןפואב הקבדו

 ףא לע תאז .רבעב התיהשכ הרתונ ידוסו גווסמ עדימל רשאב התשיגו ןיעידומ םישוע הב תיסיסבה הסיפתה

 ראשיהלו ףיסוהל ידכ הלש הנבמבו הלועפה  יכרדב םילבגומ םייונישו תומאתה תעה לכ תעצבמ איהש

 .תיטנבלר

 

 השעמה לע רבייסה בחרמ תוכלשהב קימעמ ןויד אוה ןמנהל לש קימעמה ורקחמב לכמ רתוי רסחש ביכרה

 תוסחייתהש המוד םלוא ,"עדימה ןדיע" תויועמשמ תגצה תועצמאב וילא סחייתמ םנמא אוה .יניעידומה

 יתלשממה בחרמה ,ףוסיאהו רקחמה ,ןיעידומה יפוג ןיב ףתושמ בחרמ תריצי אוהש ,רקיעה תא הצימחמ וזכ

 עינהל יושע תיטנרביק טבמ תדוקנמ שרדנה יונישה תא ןחביש ,רתוי דקוממ ןוידש ןכתי .םייטרפ םינוגראו

 ןיעידומה לגעמ לש תויטנוולרה תיגוסל רישי ןפואב סחייתמ אל ןמנהל ,ףסונב .רתוי םיבחר יוניש יכלהמ

 "ןמיהמ עדימ"ו גווסמ וניאש עדימ ,גווסמ עדימ( עדימב ןיעידומה ןוגרא תפצה איה ותעצה תועמשמו

 רבוג קר – רקחמה – דחא ןוגרא לע סמועהש איה תועמשמה .ןיעידומ םישוע וב ןפואה יוניש אלו )ותטישל

  .קפואב הארנ וניא ןורתפהו


