
 1 

 

 

 ?אל וא ןכ – תיאפוריא תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקה

 1וקסבאל סלוקינו סויסאלפ לגימ-הזוח לש םירמאמה סיסב לע

 2ןהכ הריש

 ,חווט תוכורא םיסחי תוכרעמ לע םיססובמ םייאפוריאה ןיעידומה ינוגרא ןיב הלועפ יפותיש

-ה יעוריא רחאל יתועמשמ ןפואב וקדהתה הלא הלועפ יפותיש .הרקה המחלמה ךלהמב םתליחתש

 םינשב .ימלועה רורטל הבוגתב תולובג אלל יניעידומ ףותישב ךרוצה רואל ,2001 רבמטפסב 11

 תונכוס תומדב ילמרופ הנבמל וללה הלועפה יפותיש דוסימב ךרוצה רבדב תונעט תולוע תונורחאה

  .)EU :ןלהל( יפוריאה דוחיאה תונידמ רובע תיזכרמ ןיעידומ

 לש ןוילעה גיצנה תחת םיאצמנש ,םיפוג ינש תועצמאב תעצבתמ ,EU-ה לש ןיעידומה תדובע ,םויכ

 The EU Intelligence and ,ןושארה ףוגה :ןוחטיב תוינידמו ץוח יניינעל יפוריאה דוחיאה

Situation Centre )EU INTCEN(, ילבקמ רובע תמדקומ הערתהו יניעידומ חותינ קפסל רומא 

 קשנ לש היצרפילורפו רורט ,םישיגר םייפרגואיג םירוזאב תודקמתה ךות ,EU-ב תוטלחהה

 לש תידעלבה תיחרזאה ןיעידומה תייצקנופ תא הווהמ ףוגה ,EU-ה תרדגה יפל .תינומה הדמשהל

 לש ןוחטיבהו ןיעידומה יתוריש ול םיקפסמש יניעידומ עדימ לע םיססובמ וירצותו יפוריאה דוחיאה

 חווידו חותינל תיארחא תחאה – תוקלחמ יתשמ בכרומ ףוגה 2019-ל ןוכנ .יפוריאה דוחיאה תונידמ

 European Union Military ,ינש ףוגה 3;םייולג תורוקמ לש רקחמב תדקמתמ היינשהו יניעידומ

Staff Intelligence Directorate, ה תחת אצמנ-EU Military Staff )EUMS( שמשמ אוהו 

 םורתל ןכו ,בצמ תכרעהלו תמדקומ הערתהל ןיעידומ קפסל ודיקפת .תיאבצ תיניעידומ היצקנופכ

 וללה םיפוגה יכ ,ןיוצי 4.םוריחבו הרגשב םיליגרתו תולועפ ךרוצל EUMS-ה רובע יניעידומ ןונכתל

 םידקפתמ םניא םה ךא ,יפוריאה דוחיאה לש יניעידומ הלועפ ףותיש לש םיילמרופ םינבמ םיווהמ

 .תיזכרמ ןיעידומ תונכוסכ

 תונורתיה םהמו ?תיפוריא תיזכרמ ןיעידומ תונכוס םיקהל שי םאה – הלאשב קסוע רוקרזה

 סחיב תודגונמ תועד םיגיצמה םירמאמ ינש לע ססובמ אוה ?הז ךלהמב םינומטה תונורסחהו

 International Journal of Intelligence and תעה בתכ תרגסמב ומסרופ םירמאמה .וז הלאשל

Counter Intelligence ןושארה רמאמה .2020 ינויב, On the Road to European Intelligence 

Agency?, ידי לע בתכנ Jose-Miguel Palacios תורפסב םילועה םינושה םינועיטה תא גיצמו 

 התמקהב תונורתיה ותנעטל רשאכ ,הז גוסמ תונכוס תמקהל עגונב םיריכב לש םהיתויואטבתהבו

 The Merits of Informality in Bilateral and Multilateral ינשה רמאמה .תונורסחה לע םילוע

 
 חרוא 'פורפכ שמשמ םויכ .2015-ל 2011 ןיב EU INTCEN-ב רקחמה תביטח תא ליבוה סויסאלפ לגימ-הזוח ר"ד 1
 ןוחטיבה דרשמ ,יתפרצה ץוחה דרשמב ורבעב דבע וקסבאל סלוקינ .היגלבב College of Europe-ב ןיעידומ ידומילל
  .היגלבב College of Europe-ב ץעויכ שמשמ םויכ .םינפה דרשמו
 .ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב רקחמ תרזוע 2
3Publication Office of the European Union. (n.d.). EU Vocabularies: EU Intelligence and Situation  
.https://bit.ly/2GLvMjpCenter. Retrieved from:  
4Union Foreign Policy. EU Military Staff (EUMS). EU Military Staff: Contributing to European  
.https://bit.ly/2FnGo7bRetrieved from:  
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Cooperation, ידי לע בתכנש Nicolas Labasque, םילועה םינועיטל הארמ תנומת קפסל שקבמ 

 תויונכוס ןיב ילמרופ יתלב הלועפ ףותיש תונורתיב דקמתמ רמאמה רשאכ ,ןושארה רמאמב

 .תויפוריאה ןיעידומה

 ןכו ןיעידומ ינוגרא ןיב תויבולישל תונווגמ תושיג לארשיב ןיעידומה תליהקל גיצהל רוקרזה תרטמ

 שקבמ רוקרזה ,ףסונב .ןיעידומ תוליהק לש הנוש הרוטקטיכרא לש תונורסחהו תונורתיה תא

 תליהק ירשק לע תיאפוריאה ןיעידומה תליהקב םייופצה םייונישה לש העפשהה אשונב ןויד עינתהל

 .המע תילארשיה ןיעידומה

 

 

 

 םיפתושמה םימויאה יוביר רואל יכ םינעוט EU-ה לש תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקהב םיכמותה

 .תופתושמה תוינוחטיבה תויעבה םע ליעי ןפואב דדומתיש ףוג תמקהב ךרוצ ונשי ,EU-ה תונידמ לע

 תאז ,תויוכמסו חוכ תלעבו תימונוטוא ,תפתושמ תיפוריא ןיעידומ תלוכיל איה השירדה יכ ,ןיוצי

 עוגיפ רחאל יכ ,תוארל ןתינ .םיימואלה ןיעידומה ינוגרא םע הלועפה ףותישו םואיתה רומיש ךות

 ברקב השירד הלוע ,רתוי הליעי הנגהב הנוצר תא העיבמ EU-ה יבחרב להקה תעד רשאכ ,לודג רורט

 .ןוחטיבה תא םתנעטל ריבגתש ,תיפוריא תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקהל םיאפוריא םיאקיטילופ

 תילרבילה ADLE תצובק אישנ שרד 2015 ראוניב זירפב "ודבה ילרש'ב עוגיפה תובקעב ,לשמל ךכ

 יפוריא ןיעידומ תורישל EU INTCEN-ה תא ךופהל" תיפוריאה הצעומה אישנמ יפוריאה טנמלרפב

 ."ןיינמה ןמ

 יתוריש תשלחהל ליבות תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תומדב תדסוממ תויפותיש יכ םינעוטה שי ,דגנמ

 .תויאפוריאה תונידמה לש ןנוחטיב תשלחהל ךכבו תורבחה תונידמה לש םיימואלה ןיעידומה

 ,ךכ ךותב .םימייקה ןיעידומה יתוריש ןובשח לע ףדעומ סחי לבקל היופצ השדחה תונכוסה ,םתנעטל

 ,םדא חוכ ןדבואלו םיימואלה ןיעידומה ינוגרא לש םיבאשמה םוצמצל ליבות הז גוסמ ףוג תמקה

 תוטלחה תלבק יזכרמל תדחוימ השיג היהת השדחה תונכוסל ,ןכ ומכ .שדחה ןוגראה תבוטל טסויש

 .תימואלה המרב ןיעידומה יתוריש ןובשח לע תאז ,םייאפוריא

 המלידה דקומב .ןיעידומ ינוגרא ןיב תויבולישה ןויערל רשאב תינורקע המליד הלעמ וז הלאש

 תמגוד ,תונידמה ללכל םימודו םיפתושמ םימויא םנשי ובש ,יחכונה ןדיעב םאה הלאשה תדמוע

 ןוחבל שי ,רמולכ ?ןיעידומה ינוגרא לש תומייקה תורגסמב קובדל ןתינ ,'וכו רבייס ,םיטילפ ,רורט

 ןתינ .תשרדנ ללכב איה םאהו EU-ה תרגסמב ןיעידומ ינוגרא ןיב תויבוליש לש תומישיה תדימ יהמ

 תויבוליש לש ךרוצה תדימ לע ןהו תומישיה תדימ לע ןה עיפשהל םייושע רשא םימרוג רפסמ ןייצל

 םיפופכ רשא ,םינווגמ ןיעידומ ינוגרא ןיב תפתושמ הפש חותיפל תורשפאה תניחב :םהבו וז

 לש םיפתושמה םיביואהו םיביריה הב הדימה תניחב ;םיתרשמ םה התוא הנידמה לש םיסרטניאל

 ;דרפנ ביואכ תחא לכ תונושה תונידמל אמש וא לולכמכ דוחיאל םיסחייתמ יפוריאה דוחיאה

 הנעמ וא דוחיאה תמרב הנעמ רמולכ ,וללה םימויאה רובע רתויב ליעיה הנעמה תניחב ךכמ תרזגנכו

 ,תחא תושי וניה דוחיאה םיביואהו םיביריה תניחבמש איה םויכ תואיצמה יכ ,ןיוצי .תונידמה תמרב

 .הזכ ונניא אוה תונידמה תניחבמ ךא

 

 תויאפוריאה תונידמה לש ןנוחטיב תא שילחת תיזכרמ ןיעידומ תונכוס םאה :הנושאר הלאש

 ?ותוא קזחת וא דוחיאב תורבחה
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 הנבמ לש היגולואידיאה תא תפקשמ EU-ה לש תיזכרמ ןיעידומ תונכוס יכ םינעוטה שי ,דחא דצמ

 דחא קוש רוציל תושקבמ רשא ,םיפתושמ םינייפאמ תולעב תונידמ לש תודגאתהמ בכרומש ,EU-ה

 תונכוס רוציל שקבת תיאפוריא תיזכרמ ןיעידומ תונכוס ,הז ןויערל המודב .םיימינפ תולובג אלל

 תונידמ ללכל םיפתושמה םימויאל ינוחטיב הנעמ קפסת רשא ,"םיימינפ תולובג אלל" תחא ןיעידומ

 תוכמות "תוקזחה" תונידמה התרגסמב EU-ב תילכלכה תולהנתהל המודב יכ ,ןיוצי .דוחיאה

 ןיעידומה יעצמא תא ףתשלו דגאל רתוי תוניינועמ ,היגלבו ןווי ומכ תונידמ ,רתוי "תושלח" תונידמב

 םע תולודג תונידמ תמועל תאז ,תיאפוריא ןיעידומ תונכוס תרגסמב ןתושרל םידמועה םילבגומה

 .התמקהל תודגנתמש םייתועמשמ ןיעידומ יסכנ

 ימונוטוא דיקפת לש גוס לכ EU-ה לש תיזכרמ ןיעידומ תונכוסל קינעהלמ םיעתרנה שי ,ינש דצמ

 לש הנמאל 4.2 ףיעס תא תדגונ וזכש חוכ תקנעה ,םתונשרפ יפל .ןוחטיבל םירושקה םיניינעב

 ,ןיוצי ."הרבח הנידמ לכ לש תידעלבה התוירחאב רתונ ימואלה ןוחטיבה" ויפל ,יפוריאה דוחיאה

 חנומ יכ םירובס םיפוריאה ןיעידומה ישנא בור ,"ימואל ןוחטיב"ל תמכסומ הרדגה ןיאש תורמל יכ

 .ןיעידומה תויוליעפ לכ תא ראשה ןיב הסכמ הז

 ףקשמ רשאו ו"טאנב םייק רבכש לדוממ הארשה בואשל ןתינ יכ ןכתיי ,םידגנתמה תונעט תורמל

 העבנש ו"טאנב תיתועמשמ המרופר תרגסמב .יפוריאה דוחיאה לש תופתושה תסיפתל המוד השיג

 תמגוד ,םמע דדומתהל תויופצ תירבב תורבחה תונידמהש םיפתושמהו םישדחה םימויאה לשב

 ףתושמ ןוחטיבו ןיעידומ ףגא 2017-ב םקוה ,דועו םיידירביה םימויא ,רבייס ,תיסורה תויביטרסאה

 יגטרטסאה גיהנמהו שדחה ףגאה לש ןושארה יללכה ריכזמה רזוע היהש ימ לש וירבדל .)JISD( שדח

 רובע רשפאה לככ יטנוולרל ןיעידומה תא ךופהל התייה תופתושה לש לעה תרטמ ,ןיעידומל יללכה

 לש הריכבה הגהנהלו ו"טאנ לש תיאבצה הדעוול ,תיטנלטא-ןופצה הצעומל םשארבו םינכרצה

 לכ לש ןיעידומל תונושה תושיגהו תיעוצקמה תויוברתה ןיב תושגנתה היהת יכ ששח תורמל .תירבה

 תויניעידומ תוכרעה קפסל הרשפא השדחה תיניעידומה תופתושה לעופב ,ו"טאנב תונידמהמ תחא

 השדח תיניעידומ תוברת חופיט ךות ,תאז .םיצמאמ לפכ עונמלו ,תוליעיה תא ריבגהל ,תויטנרהוק

 5.הלועפ ףותיש לש

 אוה םאה רמולכ ,יפוריאה דוחיאה ירוחאמ דמועה ינורקעה ןויערל תסחייתמ וז הלאש יכ ,ןיוצי

 תדימ לע תורישי תוכלשה ויהי הז גוסמ הלאש לע הנעמל .תרדגומ תוהז ול שי אמש וא היצרדפנוק

 יזכרמ ןיעידומ ףוג לש העפשההו קזוחה תדימ לע םג ךכ ךותבו ,ףוגכ יפוריאה דוחיאה לש קזוחה

  .םקוי םא

 

 

 

 
5NATO Review.  . (October 2019). A New Era for NATO Intelligence.Arndt Freytag Von Loringhoven 
.https://bit.ly/2Rkx5Yzfrom: Retrieved  
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 רשפאי הז גוסמ ןוגרא יכ הרובס תיאפוריא תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקהב תכמותה הלוכסאה

 תויווז .תועמשנ ןניא הכ דעש ,תונווגמ תועדל המב ןתייו יניעידומה ירקחמה םזילרולפה תא ביחרהל

 תולעב תולודגה תונידמה לש ולא רקיעב ןה המבה רקיע תא םויכ תולבקמה תויניעידומה חותינה

 תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקה .םימיוסמ םיסרטניא תולעבו םיבר םייניעידומ עדימ תורוקמ

 םיילכלכ םיבאשמ ןיא ןהל ,רתוי תונטק תונידמ תובלתשהל תיניעידומ המרופטלפ קפסל רשפאת

 וז תובלתשה .םייניעידומה םיחותינבו םיחווידב ךכ ךותבו ,ןהלש ןיעידומה יכרעמב עיקשהל םיבר

 םייקה חותינל ופרטצי רשא ,תויניעידומ רקחמו חותינ תויווזו תועד לש רתוי בחר ןווגמל ליבות

 .םויכ

 לש דסוממ ךרעמ יכ תנעוט תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקהל תדגנתמה הלוכסאה ,תאז תמועל

 תועדה םוצמצל ךכבו תורבחה ןיב ףתושיש יניעידומה עדימה םוצמצל אקווד ליבוי הלועפ ףותיש

 ,םישיגרו םיגווסמ תורוקמ תפישחמ ששחב הצוענ ךכל הביסה .םינושה םיאשונב תווחל ןתינש

 םנשי הנידמ לכלש ןוויכמ ,ןכ לע רתי .רוקמה תא הליעפמה הנידמה לש סרטניאב עוגפל הלולעש

 ןיעידומ תורישמ תופצל ןתינ אל ,תורחא תונידמ לש הלאל םידגונמ םיתיעלו םינוש םיסרטניא

 ליבות וז הדבוע .ותנידמ לש הפדעהה וא םיסרטניאה דגנ ןועיט ססבתש "תשומחת" קפסיש ימואל

 תויווז ףוקיש ךשמהל םורגת הארנה לככ השעמל ןכלו יניעידומ עדימב םצמוצמ ףותישל ףוסבל

 ."תוקזחה" תונידמה לש םיסרטניאה תא תמאותה ,תמיוסמ תירקחמ

 

 

 

 המרב  ךרוצ הב םייק יכ םירובס יפוריאה דוחיאל תיזכרמ ןיעידומ תונכוס םיקהל םישקבמה דועב

 ףותיש תועצמאב ,םיפתושמ םימויא לומ רתוי הבוט הנגה קפסלו דדומתהל ידכ ,תימואל-לעה

 םושייב ינויח ביכרמ הווהת וז תונכוס יכ םינעוטו ,תימואלה המרב היתוליבקמ םע קודה הלועפ

 דוחיאה לש תומייקה ןיעידומה תויונכוסב םינקיטקרפה תיברמ ,EU-ה לש ןוחטיבה תוינידמ

 ךרוצ םייק אל יכ םינעוטו תיזכרמ תיפוריא ןיעידומ תונכוס לש גוס לכ תמקהל םידגנתמ יפוריאה

 יניפה ןיעידומה תוריש שארו רבעשל EU INTCEN- ה שאר ,לשמל ךכ .הזכש ןוגראב יתימא

SUPO תורבחה תונידמ דצמ יתימא ךרוצ דיתעב וא תעכ האור אל ינא" יכ 2014-ב הבתכ רבעשל 

 תא תוהזל אקווד איה המגמה .וזכש )integration( תויבולישל םידעצב טוקנל יפוריאה דוחיאב

 תונידמל יתימא ףסומ ךרע קינעהל לוכי יפוריא יניעידומ הלועפ ףותיש םהבש םייפיצפסה םירוזאה

 םיקוקז םניא םה יכ םישח ןיעידומה ישנא :2017-ב ינמרגה גאטסדנובה אישנ רמאש יפכ ."תורבחה

 הדובעה יכ םתסיפת לשב תאז ,"ףסונ יפוריא ןיעידומ דסומ לכ וא תיפוריא ןיעידומ תונכוס"ל

   .הזכש ידוסי יונישב ךרוצ ןיאו תעדה תא תקפסמה הרוצב תעצובמ

 

 

 תא םצמצת אמש וא ירקחמ םזילרולפל ליבות תיזכרמ ןיעידומ תונכוס םאה :תישילש הלאש

  ?תועמשנה תועדה תומכ תא ךכבו הלועפה ףותיש תדימ

  ?EU-ל תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקהב יתימא ךרוצ םייק םאה :תיעיבר הלאש
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 ,תיפוריאה הצעומה אישנ - םיריכב המכו תורבחה תונידמה רשאכ ,תיתורחת תיטילופ תכרעמ EU-ל

 דחא לכ .םיליבומה םינקחשה םה - 'וכו ןוחטיב תוינידמו ץוח יניינעל ןוילעה גיצנה ,תוביצנה אישנ

 דבעל תלגוסמ רשאו ,ולש םיסרטניאה תא תרשת רשא תיניעידומ תכרעמב ןיינועמ וללה םינקחשהמ

 יפוג לש םיירקיעה םינכרצה תא םיווהמ וללה םינקחשה ,רמולכ .תופולח ורובע גיצהלו עדימה תא

 לש םימייקה ןיעידומה יפוג ינש ,תאז םע דחי .ח"יצה ןתמ לע םייארחא םהו EU-ה לש ןיעידומה

 ,European Union Military Staff Intelligence Directorate-הו EU INTCEN-ה ירק ,EU-ה

 .םהלש תויופידעה רדסו לעו םינכרצה םע םיסחיה לע העיפשמ חרכהבש הדבוע ,ןוילעה גיצנל םיפופכ

 ,EU-ב םייטנוולרה םינכרצה לכ תא תרשל יתועמשמ ץמאמ םישוע וללה םיפוגהש תורמל ,ךכיפל

 לש אלו ןוילעה גיצנה לש םיסרטניאה תא רקיעב גצייל הכישממ םייקה ווק סוטטסה לע הרימש

 .םינכרצה ללכ לש םהיכרצ לע הנעת רשא תיזכרמ ןיעידומ תונכוסב ךרוצ שי ןכלו ,םינכרצה ללכ

 ןיעידומ תונכוס תריציש הארנ ריינה לע יכ םינעוט ווק סוטטסה תא רמשל םישקבמה הלא ,דגנמ

 ןוגראב םיריכבלו EU-ב תורבחה תונידמל רמולכ ,םינכרצה רובע רתוי קפסמ הנעמל ליבות תיזכרמ

 הימונוטואהו ברה חוכה לשב ,תאז םע דחי .דועו תיפוריאה הצעומה אישנ ,תוביצנה אישנ תמגוד

 .םיחקפמ םיפוגו תויטופיש תויושר לש רתוי בחרנ חוקיפ הילע תשוי ,לבקל היופצ הז גוסמ תונכוסש

 יניעידומ עדימ לכ טעמכש איה תועמשמהש םושמ ,הלועפה ףותיש םוצמצל ורותב ליבוי הז חוקיפ

 ליבוי יניעידומה עדימה ףותיש םוצמצ ,ךכיפל .ינוציח ףוג לש וחוקיפ תחת לופיל לולע ףתושיש

 .םרובע קפסמ תוחפ היהי הנותחתה הרושב ןכלו ,םינכרצה רובע רסחב הקול הנעמל אקווד

 גיצנה רקיעב אוה EU-ה לש םימייקה ןיעידומה ינוגראל ח"יצה ןתמ לע יארחאש ימ םויכ יכ ,שגדוי

 םיפסונ םינכרצ םנשי EU-ה לש ןיעידומה ינוגראל ,תאז םע דחי .םיפופכ םה וילא רשא ,ןוילעה

 ,דועו תיפוריאה הצעומה אישנ ,תוביצנה אישנ ,EU-ב תורבחה תונידמב תוטלחהה ילבקמ תומדב

  .קפסמו אלמ יניעידומ הנעמ םילבקמ םניא רשא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ?םינכרצה םע םיסחיב עגפת וא םורתת השדחה תונכוסה םאה :תישימח הלאש
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 :EU-ה לש תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקה רובע תונורסחהו תונורתיה לש תמכסמ הלבט ןלהל

 

 

 דגנו דעב םיפסונ םינועיט

 :EU-ל תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקה דגנו דעב םיפסונ םינועיט ןייצל ןתינ

 אלל ,תונכוסה תמקהב םידדצמה תנעטל – םיטלובה םירזה חוכה ימרוג לומ השלוח לשב דעב .א

 ,רמולכ .תומכחותמ ןיעידומ תוכרעמ ילעב םילודג חוכ יזכרמל עיגפ רתונ EU-ה הז גוסמ ףוג

 ,םייניעידומ חוכ יזכרמ לומ התוחנ אלו תינויווש הדמעמ תויניעידומ תויופתושו חיש רצייל ידכב

 המרב דחי רובחל יפוריאה דוחיאה תונידמ לע ,'וכו היסור ,'םייניעה שמח' תירב ,ב"הרא תמגוד

 דוחיאה לש קדצה תביצנ ,לשמל ךכ .יניעידומה םוחתב םג הלועפ ףותיש לש רתויב ההובגה

 קזחו דיחא לוקב רבדל תנמ לע" יכ ןדונס דראודא םע תירקתה רחאל 2013-ב הנעט יפוריאה

 הרטמב ןהיניב ןתמו אשמ םייקל דוחיאה תונידמ לע ,NSA-ה ומכ ןיעידומ תויונכוס םע רתוי

 ."יפוריא ןיעידומ תוריש תמקהל הלועפ ףותיש םכסהל עיגהל

 םיישק ףיצהל הלולע תיזכרמ ןיעידומ תונכוס לש התמקה – םייטרקוריב םיישק לשב דגנ .ב

 :םהבו םיבר םייטרקוריב

 דגנ םינועיט

 יתוריש תשלחה
 םיימואלה ןיעידומה
 ןוחטיב תשלחה ךכבו

 דוחיאה תונידמ

 ויפל ןורקעה תא דגונ
 רתונ ימואלה ןוחטיבה
 לש תידעלבה תוירחאב

  הרבח הנידמ לכ

 תורוקמ תפישחמ ששח
 ףותישב םוצמצל ליבוי

 ךישמי ךכבו עדימה
 תירקחמ תיווז ףקשל

 תמיוסמ

 תעצובמ םויכ הדובעה
 ןיאו תקפסמ הרוצב

 ידוסי יונישב ךרוצ

 בחרנ חוקיפל ליבוי
 םוצמצל ליבויש

 יניעידומה פ"תשה

 דעב םינועיט

 תודדומתהו תונורתפ
 תויעב םע הליעי

 תופתושמ תוינוחטיב

 רציימש ןוויכ ףקשמ
 תחא ןיעידומ תונכוס

 "םיימינפ תולובג אלל"
 ףתושמ הנעמ קפסתש

 ןתובלתשה תא רשפאי
 דוחיאב תונטק תונידמ
 הכ דע עמשנ אל ןלוקש
 םייניעידומה םיחותינב

 ינויח ביכרמ הווהת
 השעמל הכלה םושייב

 ןוחטיבה תוינידמ לש
 EU-ה לש

 רובע הנעמ קפסל יושע
 תוטלחהה ילבקמ ללכ

 EU-ב

 היגוסה

 קוזיח וא תשלחה
 תונידמ לש ןנוחטיב

 ?דוחיאה

 תא דגונ וא ףקשמ
 ?EU-ה תסיפת

 םזילרולפ םודיק
 ?ומוצמצ וא ירקחמ

 ךרוצ םייק םאה
 תונכוסב יתימא

-ב תיזכרמ ןיעידומ
EU? 

 עגפת וא םורתת
 ?םינכרצה םע םיסחיב
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 דוחיאה תא תוביכרמש תובר תויתלהנמו תויתלשממ תוכרעמ ןיב ןורכנסבו םואיתב ישוק •

 לע תושקהל לולע הז רגתא .תימואל-לעה המרב ןהו תיתנידמה המרב ןה יפוריאה

 תולוכיה ףותיש לעו ןומימה תקולח לע ,ליעי הלועפ ףותישל םדקתהל םיצמאמה

 .תויניעידומה

 ,ןמצע תונידמה לש ןיעידומה יתוריש ןיבל תיזכרמה תונכוסה ןיב תוירחאה תקולחב ישוק •

 תורבח תונידמ וליא ?תורוקמב לפטי ימ ?חטשב דובעי ימ :תמגוד תובר תולאש הלעמ רשא

 'ץירדלוא טטיצש יפכ ,תאז ?םייניעידומ םיינכט םיעצמא לע רתוי םילודג םירותיוו ועצבי

 יעבוק רובע דחא רבד הז" :גארפב ןוחטיבלו הפוריא ידומילל ,ל"ניב םיסחיל 'פורפ ,סרוב

 הלועפ ףותיש תועצמאב רורטב קבאמה תא רפשל יבמופב חיטבהל םייאפוריאה תוינידמה

 תויטנוולרה תוימואלה ןיעידומה תויונכוס תא ענכשל רחא רבדו ,רתוי בוט יניעידומ

  ."תאז םייקל

 .תונידמהמ תחא דגנ יהשלכ הפקתמ לש הרקמב דחוימב ,תוירחאה שוטשטל ליבוהל לולע •

 אצמנ הרואכל ןכלו EU-ה תונידמ ללכ לע ףתושמ םויא וניה רורט דחא דצמ ,לשמל ךכ

 הנידמ לע רורט תפקתמ ןתניהב ,ינש דצמ .תיזכרמה ןיעידומה תונכוס תוירחא תחת

 התוא לש ןיעידומה יתוריש ידיב תויהל היופצ יניעידומה ןפהמ עוריאל תוירחאה תיפיצפס

 .תוליעיב לועפל םתלוכיו החטשב עדימ תורוקמל םהל שיש הברה תושיגנה לשב הנידמה

 לולע ילמרופ הלועפ ףותיש :םייניעידומ הלועפ יפותישב "בהזה יללכ" םויקב ישוק לשב דגנ .ג

 תוריש :םייניעידומה הלועפה יפותיש לכ לש סיסבב םידמועה םיללכה לש םמויק לע תושקהל

 ןפואב עצובמ עדימה ףותיש ;ישילש ןוגרא ידי לע ול ןתינש עדימ רחאל ףושחי אל ןיעידומ

 תובישחה .םיינכטהו םיישונאה תורוקמה לע הנגה ותועמשמש ,ידדה ןומא תריצי ;יתובדנתה

 דוחיאה לש ןיעידומה ינוגרא לש הריחבה תא ריבסהל היושע הלא "בהז יללכ" םויק לש

 ךרע תא תואנקב רמשל תשקבמו תמדקמ רשא ,תיחכונה תנוכתמב הכ דע ראשיהל יפוריאה

 ףותיש תא רמשל ןיעידומה ינוגרא ושקתי הלא םיללכ לש םמויק רדעיהב ,ךכיפל ."תוידוס"ה

 .םויכ םימייקמ םהש ידדצ ברה הלועפה

 

 תונקסמו םוכיס

 ,הז בלשב .תבכרומ תקולחמב םויכ היוצמ יפוריאה דוחיאל תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקה תייגוס

 דוחיאה תונידמ ןיב םייניעידומ הלועפ יפותיש רובע תוירשפא תורוצ גווסלו בושחל ליחתהל ןתינ

 :וז היגוסב ןוידלו חותיפל תוינושאר תויצפוא שולש ןלהל .יפוריאה

 ODNI )Office of-ל המודה לדומ ןכתיי - תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תומדב ילמרופ הנבמ •

Director of National Intelligence( םואת ףוג תמקה השעמל הכלה ותועמשמש ,ב"הראב 

 ןיינע ילעב םיאשונ לומ תיניעידומה תוליעפהו ןיעידומה תנומת םואתל יארחא היהיש יניעידומ

 תוימואלה תויונכוסה לש םייסחיה תונורתיל םאתהב תויניעידומה תומישמה תקולחל ,ףתושמ

 ןיעידומה תויונכוסל ,יתנידמה ביצקתל רבעמ ,םיאתמ ביצקת ןתמלו ,ןשומימ לע הרקבלו

  .ןהיתומישמב דומעל ןהל רשפאל ידכ ,תוימואלה
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 ילבמ ,םייחכונה םירדסהה לש יתוהמ רופיש הניה תפסונ היצפוא - םירדסהה יונישו רופיש •

 תורבחה תונידמה תוירחאב םיאצמנש םיעצמאו םינבמ לע תיתרוסמה תוכמתסהה תא תונשל

 .יפוריאה דוחיאב

 עובק וא קוה-דא הלועפ ףותיש רצייל ןתינ – תיפיצפס היגוס םע תודדומתהל ילמרופ אל הנבמ •

 בואשל ןתינ ,לשמל ךכ .יפוריאה דוחיאה תונידמ ללכל ףתושמה םויא םע תודדומתה רובע

 דדומתהל ידכ 2001 תנשב המקוהש ,)CTG )Counter Terrorism Group-ה תצובקמ הארשה

 תונידמ לש תויתנידמ םינפ ןיעידומ תויונכוס 30 דחיב ורבח התרגסמבו רורטה רגתא םע

 וקה תא עבוק רשא יוגיה ףוגכ םישמשמ הצובקב םירבחה ןיעידומה יתוריש ישאר .תויאפוריא

 קבאמב תודקמתמה תויוליעפ רפסמ העציב CTG-ה ,התמקה זאמ .הצובקה לש יגטרטסאה

 תושיגפ ,קוה-דא תובישי ,םירנימס חוריא ,םויא תוכרעה שוביג תועצמאב רתיה ןיב ,רורטב

 .םיטקיורפ לוהינו תורידס

 ץוחה ירשק לע עיפשהל תויושע הלועפ יפותיש לש ולא תורוצ ,לארשיב ןיעידומה תליהק רובע

 European-הו EU INTCEN-ה ירק ,יפוריאה דוחיאה לש םימייקה ןיעידומה ינוגרא םע  )ח"שק(

Union Military Staff Intelligence Directorate, לש םיימואלה ןיעידומה ינוגרא םע ןהו 

 לככ EU-ה לש תיזכרמ ןיעידומ תונכוס תמקה ומכ יתועמשמ יוניש ,לשמל ךכ .ןמצע תונידמה

 רשא ,בכרומה ףוגה לומ לא שדחמ תוכרעיהו הבשחמ לארשיב ןיעידומה תליהקמ ךירצי הארנה

 לש םייחכונה םירדסהה לש דבלב יונישו רופיש ,תאז תמועל .תובר תונידמ לש םיסרטניא ליכי

 ,ףוסבל .יחכונה הלועפה ףותיש הוותמ תא טעמב קר תונשל יופצ םייאפוריאה ןיעידומה ינוגרא

 רצייל יושע ,'וכו רבייס ,רורט תמגוד ,תויפיצפס תויגוס םע תודדומתהל םיילמרופ אל םינבמ תמקה

 .םימוחת םתואב EU-ה לש ןיעידומה ינוגרא ןיבל לארשי ןיב הלועפה ףותיש תבחרהל תונמדזה

 ינוגראב םיירשפאה םייונישה רחא בוקעלו ךישמהל תילארשיה ןיעידומה תליהק לע ,םוכיסל

 תורוצמ תחא לכ לש תונורסחהו תונורתיה לש תועפשהה תא ןוחבלו ,יפוריאה דוחיאה לש ןיעידומה

 ךרעיהל תנמ לע ,תאז .לארשיב ןיעידומה ינוגרא םע םייופצה ץוחה ירשק לע הלאה הלועפה יפותיש

 .יפוריאה דוחיאה םע יניעידומה הלועפה יפותיש ינייפאמ תמאתהל


