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 ןיעידומב ןוחבאה לע יאופרה ןוחבאה תונורקע םושיי

  1ידרו לאגי

 2020 ילוי

 ותכרעהו עדימ ףוסיא לע ססובמ ןיעידומה

 תועצמאב ןיעידומה תכרעה ךילהתב תונבומ דוסי תויעב לע רבגתהל עיצהל איה הז ךמסמ תרטמ

 הירואית גיצא ,ךכ םשל  .ןיעידומה הדשב ןוחבאה לע האופרב ןוחבאה תונורקע םושיי

  .ןיעידומה תכאלמ תא ליבקמבו האופרב ןוחבאה תא הריבסמה השדח תיגולומטסיפא

 .ץורפל הלולע המחלמ םאה שארמ עירתהל הניה ןהמ תחא רשאכ ,תונווגמו תובר תומישמ ןיעידומל

 םיירשפאה םינוויכה תאו תואיצמה תא ןיבהל איה ןיעידומה הדשב ןוחבאה תרטמש ,רמול ןתינ

 ינש לע ססובמ יניעידומה ןוחבאה .עצבל ןווכתמ ביואה המ ןיבהל וילע ךכ םשלו התוחתפתהל

 ףוסיאב ןייפאתמ יריפמאה בלשה .הכרעהו ףוסיא הלבקהבו ילנויצרהו יריפמאה :םייתוהמ םיבלש

 ירדסל םאתהב ,המודכו ,קוחרמ בקעמ ,חטשב לוגיר ,היגולונכט תועצמאב ,חטשה ןמ יתדבוע עדימ

 אוהו ילנויצר בלש אוה ינשה בלשה .הכרעהה ימרוגו תוטלחהה ילבקמ ידי לע םיעבקנה תויופידע

 המ תוזחלו טילחהל ידכ ,ףסאנש יתדבועה-יריפמאה עדימה לש הכרעהו טופיש תועצמאב עצבתמ

  .םידמלמ ופסאנש םייניעידומה םיאצממה

 םירופיכה םוי תמחלמ :יניעידומ תורואמ יוקיל

 תונויסינה לכ םלואו .רחמה תא אבנלו תוזחל םירמייתמה םייפוזוירוטסיה םילדומ טעמ אל שי

 2.סרח ולעה ,רחמה תא תוזחל ידכ הירוטסיהה יקוח תא ןיבהל הירוטסיהה לש היפוסוליפה הדשב

 ךלהמב תויניעידומ תופורטסטק לש יוביר לע דמלמ יניעידומה ןוחבאה יפ לע תומגמ יוהיז םגש ,ךכ

  .תיאבצה הירוטסיהה

 הרושק ,יניעידומ תורואמ יוקיל תניחבב התייהש ,רתויב ונל תרכומה תיניעידומה הפורטסטקה

 םיברועמה םישנאה תאו תועטה תוביס תא הנחבו הרקחש 3,טנרגא תדעו .םירופיכה םוי תמחלמל

 תנעטל ."תיעטומ התייה היצפסנוקה ךא תועודי ויה תודבועה" :הבתכ ,יניעידומה תורואמה יוקילב

 תדמועש ןיבהל ידכ ןתוא אורקל קר ךירצ היהו ,ריקה לע תובותכ ויה תודבועה לכ ,טנרגא תדעו

 תא וריכהש תורמל – דחי םג לשממבו ןיעידומב – לארשיב םיטינרבקהש ,אקע אד .המחלמ ץורפל

  .היצפסנוקל תיטמגודה םתודמציה לשב ביואה תונווכ תנבהב ולשכנ ,תודבועה

 
-וכיספב קסוע .ביבא לת תטיסרבינואב היפוסוליפב ישילש ראותו תינילק היגולוכיספב ינש ראות םייס ,ידרו לאגי ר"ד 1
 .)םירפס תועידי תאצוהב( םייתוגה םירפס 12 םסרפ .רויצה תונמאבו תיגולופרג הקיטסונגאיד
 .2009 ,םלש תאצוה ,ץייז הנינפ :םוגרת ,םזיצירוטסיהה תולד ,רפופ לרק 2
 .1975 ,דבוע םע ,םירופיכה-םוי תמחלמ – הריקחה-תדעו :טנרגא תדעו ח"וד 3

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 .יניעידומ עדימ תכרעה ןיבל יניעידומ עדימ ףוסיא ןיב יחרכהה בולישה תא השיגדה טנרגא תדעו

 יאצממ םתוא לש הכרעהה וליאו ,ליעל ראותש יפכ םינוש םיעצמאב תידותמ הרוצב השענ ףוסיאה

 .ןיעידומה רקחב רוגש גשומ אוה היצפסנוקה גשומ .היצפסנוק הנוכמש המ לע תססובמ ףוסיא

 תוירואית ,הדובע תורעשהכ רבעב ףקות ללכ ךרדב ןהל היהש תוסיפת תגציימ היצפסנוקה

 תא םיחנעפמ ןיעידומה יטינרבק םסיסב לעש "םייביטינגוק םייפקשמ"כ תדקפתמו ,תומגידרפו

 ילארשיה ןיעידומלש רוריבב השיגדה טנרגא תדעו .יריפמא ןפואב ופסאנש םייניעידומה םיאצממה

 הב ולגדש היצפסנוקה ךא ,המחלמה ץורפ תא שארמ תוזחל תנמ לע תושרדנה תודבועה לכ  ויה

 הפכאנ היצפסנוקה .ץורפת אל המחלמש הנעט הגיצה ,םיפסונ לשממ ימרוג םגו ןיעידומה יטינרבק

 ליבוהש רבד ,םייתדבועה םיאצממב תקפסמ תובשחתה-יא לש ןורוויעל הליבוהו תודבועה לע

  .םירופיכה םוי תמחלמ תצירפ לש תילפורטסטקה העתפהל

 ןיעידומל עדמ ןיב לדבהה

 לע תססבתמ תיעדמה הליהקה .תיניעידומה הליהקל תיעדמה הליהקה ןיב ינושה תא שיגדהל בושח

 ,תאז תמועל .תובר םימעפ יוסינה לע רוזחל לוכי ןעדמה רשאכ ,הרידה תיריפמא היגולודותמ

 לע טולשל רשפא-יאש ןוויכמ ,הרידה אל תיריפמא היגולודותמ לע תססבתמ תיניעידומה הליהקה

 לומ תדדומתמ ןיעידומה תליהקש רמול ןתינ ,ןכל .םייטילופהו םייתרבחה ,םיירוטסיהה םיעוריאה

  .תיעדמה הליהקל סחיב רתוי הכובסו תבכרומ תינוחבא היגוס

 ןיעידומה הדשב ןוחבאל יאופרה ןוחבאה ןיב היגולנאה

 לשו )תודבוע לע תססובמה( תיריפמאה השיגה לש תיגולומטסיפאה הלשכמה םע דדומתהל ידכ

  .השדח תיגולומטסיפא הפולחל םישרדנ ונא ,)היצפסנוקה לע תססובמה( תיטסילנויצרה השיגה

 הז לכל רכומ יאופרה ןוחבאה .יאופרה ןוחבאה לע תססובמ ,גיצהל ינוצרבש ,תישילשה הלוכסאה

 לש לדומה יפ לע ותגצהו יאופרה ןוחבאה ךילהת לש היצטרפרטניאה ,דגנמ .םינשב תואמו תורשע

 אוה ,ןלהל גצויש יפכ ,)הבוטה תינבתה רבעל רגסיהל הערה תינבתה לע ץחל( "טלאטשגה תרות"

  .4ידי לע הנושארל גצומו שדח

 לש הקינילקה יבגל תיריפמאה היצמרופניאה תא ףסוא ןחבאמה אפורה ,יאופרה ןוחבאה ךילהתב

 היצקיפיסלקל ינילקה יריפמאה עדימה תא הוושמו ,)ןמזה ךלהמב םינמיסו םימוטפמיס( הלוחה

 ."ילאידיא םורדניס" לש סיסב לע תראותמ הלחמ לכ .תולחמ לש בר-ברע תגציימה ,תיאופרה

 הלחמ לכ לש ילאידיאה םורדניסה תופקתל רשאב הקנפשוגה תא תנתונ תיאופרה תיעדמה הליהקה

 וליבוי םישדח םירקחמ רבד לש ופוסבו ,תונתשהל יושע ילאידיאה םורדניסהש הנבהב ,הלחמו

 תניחבמ םיפקת םינושה םימורדניסה דוע לכ .תמיוסמ הלחמ לש רחא ילאידיא םורדניס תגצהל

 ,תוינשרפ סוחיי תודוקנכ רמולכ ,הדידמ ילגרסכ םידקפתמ םה ,תיעדמה הליהקה לש היצנבנוקה

 הלחמ לכ לש ילאידיאה םורדניסה ןיבל ינילקה יריפמאה עדימה ןיב הוושמ אפורה ןסיסב לע רשא

  .הלחמו

 

 

 
 .םסרופ םרט ,םירפס תועידי ,םזינרדומואינה רחא שופיחב ?האלה המו םזינרדומטסופ ,'י ידרו 4
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 תולחמה לש היצקיפיסלקב ילאידיאה םורדניסה ןיבל תינילקה הנומתה ןיב רעפה

 ןהש יפכ תונושה תולחמה לש םיילאידיאה םימורדניסה ןיבל תינילקה הנומתה ןיב רעפ שי בורל

 תפשב( "תינבת רוגסל" המישמה תלטומ אפורה לע ,ןכל .תולחמה לש היצקיפיסלקב תוראותמ

 תינבתה ןיבל )רידת הנתשמו תינגורטה איהש ,תינילקה הנומתה( הערה תינבתה ןיב )טלאטשגה

 אפורה .)תולחמה לש היצקיפיסלקב תונושה תולחמה תא גציימה ,ילאידיאה םורדניסה( הבוטה

 הלוחה לש תינילקה הנומתהש ,תולחמה לש היצקיפיסלקה ךותמ ,הלחמה םורדניס והמ טילחמ

 לש תנומסתה ןיבל תיריפמאה תינילקה הנומתה ןיב ןוימדהו הברקה .רתויב ול המוד יפיצפסה

  .הלוחה יבגל הנוכנה הנחבאה יהמ םיעירכמש םה ,ילאידיאה םורדניסה

 ןיעידומה ןוחבאב תיאופרה תיגולומטסיפאה הירואיתה

 רשפאמ ונניא יריפמא עדימ יובירש ,םוי גיצהש ,תיגולה הנעטב תכרפומ תיביטקודניאה השיגה

 הנעטה ,ןיעידומה הדשל םוי לש תיפוסוליפה הנקסמה ןמ רבעמב .5תחכומ תונקסמ תקסהו הללכה

 ויתונווכ יבגל היוגש הנקסמלו הללכהל ליבוהל יושע ,תיריפמא הרוצב יניעידומ עדימ ףוסיאש הניה

 היצקודניאה תרות  ןכש .תכרפומ השיג איה ןכלו ,תונוהל ןויסינ וא ליגרת ,המחלמ – ביואה  לש

  .הנקסמה תופקתל הבורע ונניא עדימ יובירש תדמלמ

 תורעשה גיצהל שי היפל ,רפופ לש ותרות יפ לע תיתרוקיבה השיגה ,ןוק לש ותנעט יפ לע ,ןכ ומכ

 ביבס עבקתהל בורל םיטונ תוטלחהה ילבקמ ןכש .תואיצמב המישי הניא איה ףא – ןכירפהל תוסנלו

 לרק לש ותשיג ,תורחא םילימב .תואיצמה תודבוע חכונל םהיניע תא תורוועמה תומגֹודו תויצפסנוק

 שושיא שפחל םיטונ םדא ינב .םוימויה ייחב קהבומב המישי הניא הכרפהה תייגולודותמ יבגל רפופ

  .ןכירפהל םיטונ םניאו ,םהלש תויצפסנוקל

 הבישחהש תסרוג ,יאופרה ןוחבאה ךילהת לע תססובמה ,הז רקחמב תגצומה השדחה הירואיתה

 ןיבל הערה תינבתה ןיב תינבת רוגסל הייטנב רמולכ ,טלאטשגה תרות יפ לע תלעופ תישונאה

 ,תורורב אלכ ללכ ךרדב תופשחנ רשא ,תואיצמה תודבוע תא תגציימ הערה תינבתה .הבוטה תינבתה

 תא תגציימ הבוטה תינבתה ,תאז תמועל .תולבלבמו תונתשמ ,)םינוש תורוקממ ,רמולכ( תוינגורטה

 הדידמ ילגרסכ רמולכ ,םיבוט םיטלאטשגכ ,םיילאידיא םיסופיטכ תודקפתמה ,תונושה תורעשהה

 תודוא ןוידה ןמ רבעמב תאז שיחמנ הבה .תויניעידומה תואיצמה תודבוע ושרופי םסיסב לעש

  .רייוה דר'ציר תאז גיצהש יפכ ,יניעידומה ןוחבאה תודוא ןוידל יאופרה ןוחבאה

 ןיבל ,םייריפמאה םיינילקה םיאצממה ןיב האוושה לע ,רומאכ ,ססובמ יאופרה ןוחבאה

 םיסופיט םיגציימה ,תויאופר תולחמ לש םימורדניס לע תססובמה תיאופרה היצקיפיסלקה

 לש בר-ברעל םיינילקה םיאצממה תא תוושהל גאוד אפורה .םיבוט םיטלאטשג וא םיילאידיא

 ,CIA-ה יקיתוומ ,רייוה דר'ציר ידי לע ,ןיעידומה הדשב הנוכ הז ןויער .היצקיפיסלקב םימורדניס

 העד שי רשאכ םייקתהל לוכי וניא חוכיו ,רייוה תנעטל ."תורחתמ תויורשפא לש הזילנא" גשומב

 תויורשפא" לש ןויערה תא ירקחמה ךילהתב םשייל ץלמומ ןכלו ,תחא תורשפא וא דחא רבסה ,תחא

 רקחמה לש היגולוכיספה ורפסב הז ונויער תא גיצה רייוה .תורחתמ תורעשה רמולכ ,"תורחתמ

  6.יניעידומה

 
  .381-361 מ"ע ,1974 ,קילאיב דסומ ,השדחה היפוסוליפה תודלות ,'ה ןמגרב 5
 .2005 ,ןוחטיבה דרשמ תאצוה ,רמייהנגוג לאכימ :םוגרת ,יניעידומה רקחמה לש היגולוכיספה ,רייוה ג"ר 6
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 םייונישה דחא אוה תירקחמה הסיפתה זכרמב ותדמעהו "תורחתמה תויורשפאה" ןויער ץומיא

 ,אבצב תימוימויה הקיטקרפב .תונורחאה םינשב תירקחמה היגולודותמב ולחש רתויב םייתוהמה

 היגולודותמה .)תוירשפא הלועפ יכרד( א"פד גשומב שמתשהל םיטונ ןיעידומה הדשבו הרטשמב

 ןנוכתהל ידכ ,תויפולח תוא"פד עצבמ לכ ינפל גיצהל תפאוש ןיעידומבו הרטשמב ,אבצב תישעמה

  .תואיצמב שחרתהל תויושעש תויטתופיהה תויורשפאה לכל

 ןיעידומה הדשב יאופרה ינוחבאה לדומה

 תורעשה רמולכ ,"תורחתמ תויורשפא"ה גשומ ןכש ,קפסמ וניא רייוה לש לדומהש ןעוט ינא

-ואינ הנוכמה שדחה יגולומטסיפאה לדומה לע ססבתהב .דבלב תיקלח הנומת גיצמ ,תורחתמ

 הז ןכות .הרעשה גשומל ןכות תקצל שיש סרוגו רייוה לש לדומה תא ביחרמ ינא ,םזילרוטקורטס

 הרעשה לכו הרעשה לכ הרידגמ ףאו תנייפאמ רשא הפיקמ תילאידיא תנומסת תגצהב יוטיב ידיל אב

 ,האופרבש ומכ קוידב ,הדידמ לגרסכ תדקפתמ הרעשההש ןועטל רשפא היהי וז ךרדב קר .תיפולח

 תניחבב הדידמ לגרסכ שמשמ תולחמה לש היצקיפיסלקב הלחמ לכ לש ילאידיאה םורדניסה

 סיסב לע תויפולח תורעשה תגצה .יטרקנוקה הלוחה לש תנומסתה לש תיריפמאה תואיצמה

 ןיב תינבת רוגסל ןיעידומה יטינרבקל תרשפאמ תוילאיצנטופ תויצפוא לש "םיילאידיא םיסופיט"

 תוינבתה תחא ןיבו ,הרורב אלו תבכרומ ,תינגורטה איהש ,)ןיעידומה ףוסיא לש( תואיצמה תנומת

  .תואיצמל רתויב תובורקה

 ,ןכל .תורקל דיתעה לש ילמיסקמה יוזיחה תא תוטלחהה לבקמל הנקמה איה תינבתה תריגס

 והמ ,המחלמל הנכה לש ילאידיאה סופיטה והמ ביואה יבגל רידגהל םירומא ןיעידומה יטינרבק

 תשולש וגצוהשמ .היעטהו האנוה לש ילאידיאה סופיטה והמו ליגרת עוציב לש ילאידיאה סופיטה

 תונוש תויצאוטיס שולש ןיב םיניחבמ םינוירטירק ונידיב שי ,הלאה םיילאידיאה םיסופיטה

 ןתינ .תילאיצנטופ הלועפל ירשפאה ןוויכה והמ טילחהלו ביואה יבגל עדימה תא דודמל תורשפאמה

 םיסופיט תגצה לע ססבתהב ,םלומ דדומתמ ןיעידומהש םיפסונ םישיחרת לע לדומה תא םשייל

   .שדחה רקחמה אשומל םייטנוולר םיילאידיא

 הנניא תישונאה הבישחהש הניה יתנעט ,רפופ לש הכרפהה תרות יפ לע תיתרוקיבה השיגל דוגינב

 ססובמה ,שדחה לדומה .המצע תא ששאל רתוי יעבט ןפואב הטונ איה אלא ,המצע תא ךירפהל הטונ

 אלא ,תורעשהה יבגל תוכירפמ תודבוע אוצמל ךרוצ ןיאש סרוג ,םירחתמ םיילאידיא םיסופיט לע

 תוילאידיאה תונומסתה ןיבל תויריפמאה תודבועה ןיב ןוימדהו הברקה תא אוצמל תוסנל שי

 ,המחלמ לש לשמל ,תונכתיה לש )א"פד( תוירשפא הלועפ יכרדכ ונב ןיעידומה ישנאש היצקיפיסלקב

  .האנוהו היעטה וא ליגרת

 לש רבצ לע םיססובמ ,א"פד לבוקמה ןוגר'זב יתיניכ םתוא ,םירחתמה םיילאידיאה םיסופיטה

 ןיב האוושה עצבל רומא ןיעידומה רקוח .תחא החפשמכ תואיצמ תודבוע גיצמה היצמרופניא

 תוא"פד ןתואל ןתברק יפ לע ,ןיעידומה לש תוקינכטב תונוש םיכרדב ופסאנש ,תואיצמה תודבוע

 )יניעידומ עדימ ףוסיא( תואיצמה ןמ בואשה יריפמאה עדימה .)םיילאידיא םיסופיט( תוירשפא

 .הטלחה לבקל רומא ןיעידומה טינרבק היפ לעו תחצנמה איה ,תוא"פדה ןמ תחאל רתויב בורקה

 תינבת הנוכמה( ףסאנש יריפמאה עדימה ןיב "תינבת תריגס" לש ךילהת עצבמ ןיעידומ רקוח ,רמולכ

 היצקיפיסלקב תוירשפאה תוא"פדה ,םיילאידיאה םיסופיטה ןמ דחא ןיבל )טלאטשגה תפשב הער
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 הלועפ עצבמ אלא ,הצילממ רפופ לש הדותמהש יפכ ,הכרפה עצבמ ונניא ןיעידומה רקוח .הנב אוהש

  .תואיצמה יאצממל המודהו הבורקה תינבתה רבעל תינבת תריגס לש תיגולומטסיפאו תיביטינגוק

 תיתינבתהו תיתרוקיבה ,תיריפמאה הדותמה לש בוליש לע תססובמה ןיעידומה תיזחת

 ,תויהל לוכי המ ןיבהל הסנמ ןיעידומה שיא ;תואיצמב הרקי המ תוזחל הסנמ ונניא ןיעידומה שיא

 ףסונב ןיעידומה שיא לש לעה-תרטמ יהוז םיירשפאה םיעוריאה לש תוחתפתהה תמגמ יהמ רמולכ

 תגצה לע ססבתהב תופסונ תומישמ לע םג הלח הירואיתה .וילע תולטומה תופסונ תומישמל

 ונניא ןיעידומה שיא .רקחמה אשומל תויטנוולרה תוא"פד – םיילאידיא םיסופיט לש היצקיפיסלק

 הדותמה תא רפשל תוסנל ונילע יכו יתודרשיה חרכה איה תיזחתהש ןיבמ אוה ךא ,םוי דלי המ עדוי

 הנכסה חכונל תרקחנה תואיצמה תוחתפתה תמגמ יבגל ונתנבה תא רפשל ידכ ,ןיעידומב תינוחבאה

  .ביואה דצמ המחלמב החיתפ לש

 תיביטקודניאה הדותמה תא לטבמ ונניא הז רקחמב גצומה יניעידומה יאופרה ןוחבאה לדומ

 ףוסיא לש טופישו הכרעהב תצלמומה איה השדחה הדותמהש סרוג ,דגנמ ךא לכו לכמ תיתרוקיבהו

 תוטלחה תלבק לע תססובמ הנניא תישונאה הבישחהש הניה הנעטה ,ןכש .יניעידומ עדימ

 תימצע הכרפהל הטונ הנניא תישונאה הבישחה ,ןכ ומכ ,)תיביטקודניאה השיגה( תיביטאיצוסא

 טלאטשגה תרותש המ יפ לע ,הנושארבו שארב הטונ איה אלא )תיתרוקיבה השיגה( יעבט ןפואב

 לדומ( תובוט תוינבת לש סוחיי תדוקנ יפ לע תוער תוינבת רוגסל הטונ תישונאה הבישחהש תסרוג

 ,יריפמא עדימ ףוסיאב היצקודניאה תרות תא יקלח ןפואב סייגמ שדחה לדומה .)יאופרה ןוחבאה

 לע רתי שגד םש ךא ,ךרדה עצמאב תויקלח תוכרפהב תיתרוקיבה השיגה תא יקלח ןפואב ליבקמבו

  .הבוטל הערמ תינבת תריגס לש הבישחה ךילהת

 

 םדיב היהש יריפמאה עדימה סיסב לעש ריבס ,םירופיכה םוי תמחלמ לש הרקמל סחייתהב

 ויה  הנידמה יטינרבקו ןיעידומה יטינרבק ,)הבתכ טנרגא תדעווש יפכ ,"תועודי ויה תודבועה"(

 אל ,המחלמל הנכה לש תואיצמ תודבוע לע ססובמה ילאידיאה סופיטה רבעל "תינבת םירגוס"

  .האנוה אלו ליגרת


