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 1רוביצל "ימואלה ךירעמ"כ ןיעידומה תליהק תוביוחמ

 בוט ןמיס ידוד ,א ן"סר ,רסורפוק יסוי

 2020 ינויב 18

 אובמ

 םינשב .ןיעידומה ירצותב רוביצה תא ףתשל דציכו םאה וטבלתה ןיעידומה תוליהק ,םינשה ךרואל

 ,רוביצה םע היתונבות תא קולחל תילארשיה ןיעידומה תליהק לש תונוכנה תרבוג תונורחאה

 ןפואב םייוניש ,ראשה ןיב ,םידמוע ךכל עקרב .הלש הלועפה יכרד לא הצצה ול רשפאל םג םיתעלו

 ללוכ ,תורוקמה ללכמ וינפב גצומה עדימה תונימאל ותוסחייתהבו רוביצה ידי לע עדימה תכירצ

 הכרעמה תובישחב הרכהה תקמעה ידי לע תינוחטיב-תינידמה תואיצמה יפואב םייוניש ;םיימשרה

 הליגרה ,ןיעידומה תליהק תא םיבייחמ םמצע ןיעידומה יפוג תדובע ןפואב םייוניש םג .העדותה לע

  .רוביצל היתוכרעה תא שיגנהל ,"םיכשחמב דובעל" בורל

 תנבהל תלוכי רוביצל תונקהל ןיעידומה תכרעמ הלוכי דציכ ןיבהלו ריכהל הסננ הז רמאמב

 ןודנו תיאקירמאה ןיעידומה תליהקב וז הסיפת םושיי תא ןחבנ .תודבועה תרכהלו תואיצמה

 רוביצה ףותיש תייגוסב תוינידמ שבגל האובב לארשי לש ןיעידומה תליהק תבצינ םלומ םיחתמב

 תילארשיה ןיעידומה תליהק רובע ןוכנה לדומה והמ הלאשב ןודנ רמאמה םויסב .ןיעידומה תנומתב

 בייחמה ,הז רשק לוהינל ידועיי ףוג תמקה לע ץילמנו ,אשונה םע תודדומתהל תיחכונה תעב

 .םינושה תויוביוחמהו תויונמדזהה ,םיצוליאה תא ףטוש ןפואב ללכתל תלוכיו תיעוצקמ תויחמומ

 ךרואל רוביצל םיגצומ ,"ימואלה ךירעמ"כ םג ספתנש ,ן"מא הזכרמבו ןיעידומה תליהק ירצות

 תא קלחל ןתינ .תונויארו םיסנכ ,תרושקתב םיריכב תעפוהו םיאנותיע ךורדת תועצמאב םינשה

 ,ן"מאב היה ל"הצ רבוד רשאכ הנושארה – תופוקת יתשל הירוטסיהה ךרואל רוביצל ן"מא תוביוחמ

 רבודשכ ,רופיכ םוי תמחלמ רחאל היינשהו ,תיניעידומ המישמכ ספתנ ילארשיה רוביצל חוויד הבש

 ילבקמל ןיעידומ ןתמב הדקמתה ן"מא לש בלה תמושת תיברמו תיאמצע הדיחיל ךפה ל"הצ

 .םייטנוולרה הלשממה ידרשמו תוטלחהה

 רקחמ ינוכמב תועפוה ידי לע תאז ,רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב ףיקע רשק לע עיבצהל ןתינ ,םויכ

 ןתינש ףא לע .םינשרפו םיאנותיעל עקר יכורדתו הליהקה ישאר לש תונויאר תועצמאב רקיעבו

 תייארב – ששחה דגנמש ירה ,תואיצמה רוריבב רוביצל עייסל ידכ וז תורשקתה תרוצב יד יכ ןועטל

 אוה ןיעידומה תליהק אלו יאנותיעה דסומה וז תרושקת תרוצ תועצמאב יכ אוה - ןיעידומה תליהק

 
 .ןיעידומה דרשמ ןומימב עצוב רקחמה 1

  היגולודותמה רקחל ןוכמה
 ןיעידומה לש

 ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 ץורע סרטניאל םאתהב ,תונשרפה תאו ביטרנה תא ,אשונה תא שיגדהל רחובה אוה :רסמב טלושש

 הנבה ךרוצל דדורמ רוביצל ךוותמה רסמה תובר םיתיעל ,דועו תאז .בתכה לש תונבהל וא תרושקתה

 תרבעה .ולש חותינה תלוכיב עגופ וזכ הרוצב רסמה טושיפ .רוביצב ףתושמה הנכמה לש תיסיסב

 תוטלחהה תלבק יכילהת לע רוביצה לש תיתימא תרוקיב תרשפאמ הניא וזכ הרוצב רוביצל עדימה

 .וירחבנ לש

 אלא ,תרושקתה ימרוג תועצמאב רקיעב ,רוביצל ן"מא ןיב ללכ חיש םייק אלש רמול הנווכה ןיא

 תדמוע הניא ,רוביצל גווסמ יתלב ןיעידומ קפסל העובק תוביוחמ לש ,וז המישמ םויכ יכ ןועטל

 םירצות לש הרידס הקפסאל איה הנווכה .תילארשיה ןיעידומה תליהק לש תופידעה רדס שארב

  .ךווית ילב םישיגנו ולאככ הליחתכלמ ובתכנ ,רוביצה וניה םהלש דעיהש םייניעידומ

 ,ן"מא .הז ךרוצ לע םינוע םניא םה ךא ,ןיפיקעב הז םוחתל םירושקה םיפוג רפסמ םימייק םנמא

 לע יארחא וניא ךא יבויח יומידב ותוא בצמלו ן"מא תא ררבדל יארחא ,ן"מא רבוד תועצמאב

 רתא םייק כ"בשל .המוד הרוצב לעופש כ"בשה רבודו רוביצל םיעובק םייניעידומ םירצות תקפסא

 ןכו ןלוכיסלו רורטל סחיב רקיעב תויניעידומ תויגוסל תוסחייתה ללוכה תיסחי טרופמ טנרטניא

 תנשל תוינכדע וב תוריקסה תיברמ( יסחי ןפואב ןכדועמ וניא רתאה יכ ןיוצי .כ"בשה לש יתנש חוד

 ריאמ םש לע רורטו ןיעידומל עדימה זכרמ" ןיעידומה תשרומל זכרמב לעופ ,הלא דצל 2.)2015

 םשב לעופ ונניא ךא ,ןיעידומה תליהק לש קוסיעה םוחתב ןהש תויגוס לע יולג עדימ ץיפמה ,"תימע

 .ןיעידומ תוכרעהב קוסעל טעממו הליהקה

 הניאש ירק ,רוביצה רובע תדעוימש ןיעידומ תכרעה תצפה תמישמ םאה םילאוש ונא וז הדובעב

 םאה ןכו ,תישונאה תוברתבו תיגולונכטה הביבסב ולחש םייונישה חכונ ,לארשיב תשרדנ ,תגווסמ

 תומייק ןהב ,תיאקירמאה הליהקה ןשארבו ,תורז תוליהקב השענהמ דומלל הכירצו הלוכי לארשי

 .וז המישמ תואלממה תוידועיי תורגסמ

 "הנורוקב הכרעמל עדיהו עדימה זכרמ" תמקהב הנורוקה רבשמב יוטיב ידיל האב הז ןיינע תובישח

 בכרוהש ,זכרמה .ןיעידומה ףגאל תואירבה דרשמ תיינפל הנעמכו הנורוקה תפגמ תוטשפתה עקר לע

 םלועבו לארשיב הנורוקה תפגמ תוטשפתה לע קמוע ירקחמ עצבמ ,ן"מא תודיחימ ןיעידומ ישנאמ

 ירצות .לארשיב תוטלחהה ילבקמלו םייעוצקמה םימרוגל תויונמדזהו םינוכיס תפצה תבוטל

 וניה הז זכרמ .תואירבה דרשמ רתאמ קלחכ ידועיי רתאב םימסרופמו רוביצל םישיגנ זכרמה

 ןיוצמ ןחוב הרקמכ דיתעב תווהל לוכיו ,ונל עודיה לככ ,רוביצל ן"מא ןיב ןושארה רישיה קשממה

  .ךכל םישרדנה םינונגנמהו תומרופטלפה לע ,רוביצה לומ רישי רשקב תונורסחהו תונורתיה לע

-ימואל ןיעידומ רציימו חתפמ דרשמה .ןיעידומה דרשמ אוה המוד רשקהב לעופ רשא רחא םרוג

 תוטלחה תלבקו ןונכת יכילהת תרשל דעונה ימואלה ןוחטיבה לש םיבחרה םיטביהב קסועה ,יחרזא

 דרשמה 3.יחרזאל ינוחטיבה אשונה ןיב רוביח ךות הלשממה ידרשמ לכב םימייקתמה םייגטרטסא

 ץיפה ףגאה ,אמגודל ךכ .דבלב הלשממ ידרשמל הליחתב ודעויש ,ולא םירקחמ רוביצל  םסרפל לחה

 תילכלכו תיחרזא בלתשהל םישקבמה הלשממ ידרשמ ולעהש ךרוצל הנעמכ יחרזא-ימואל ןיעידומ

 
 .https://bit.ly/3hKZu6e :ךותמ רזחוא .2015 יתנש םוכיס .)2016( .כ"בשה רתא 2
 .https://bit.ly/2Y8SDf9 :ךותמ רזחוא .ןיעידומה דרשמ תודוא .).ת.ח( .ןיעידומה דרשמ רתא 3
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 םיחותינ( םיימואל םירגתאל הנעמכ ,)4"תונוילעה לע תורחת" ינוכדע( ןוכיתה חרזמה רוזאב

 .)6"קפוא וק" םורופ ימוסרפ( ךשמתמ יטילופ-ואג חותינ ןכו )5הנורוקה לע הכרעמה תרגסמב

 אל "הנורוקב הכרעמל עדיהו עדימה זכרמ" לשו ןיעידומה דרשמ לש םירצות יכ ןייצנ ,תרחא וא ךכ

 ףותיש לש רישיה ךרעהו םהלש גווסמ יתלבה גוויסהמ אצוי לעופכ ךא ,רוביצל הליחתכלמ ודעונ

   .בחרה רוביצל םג ומסרופ םה ,הנורוקה ומכ ידוחיי רבשמב רוביצה

  יונישב ךרוצה

 םייוניש .בחרה רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב םיסחיב יוניש יברעמה םלועב לח תונורחאה םינשב

 תשגנה תרבגה תא ןוחבל ,םיכשחמב דובעל בורל הליגרה ,ןיעידומה תליהק תא םיבייחמ הלא

 ,ימואל ןיעידומ לש תויגוסב רוביצה לש הנבהה תא ריבגהל ידכ תאז ,רוביצל ןיעידומה תוכרעה

 .םינושה םיאשונב הלשממה תוינידמ תא ךירעהלו רוחבל ויתולוכיב רופישל איבהל

 הלקשמ תיילע  לע עיבצהל ןתינ םייסאלקה הילכו הכרעמה יפוא לע םייתועמשמה םייונישה ןיב

 בחרמב העדות ילכב שומיש םישוע םלועב םיבר ןיעידומ ינוגרא ,ךכ .העדותה לע הכרעמה לש

 לובלב עורזל תנמ לע םיתיעלו תירוזאה םתעפשה תא ביחרהל ,םהיבירי לע עיפשהל תנמ לע ירוביצה

 תריציל גואדל וניה היחרזא ןוחטיבל הנידמה תוביוחממ קלח יכ ןועטל ןתינ ,ךכל םאתהב .אדירג

  .םיחוטב עדימ תכירצ ינונגנמ רשפאלו היצמרופניא-סיד עונמל ,תואדוו

 םימיצעמ ןיעידומה תליהקלו תינוחטיבה תכרעמל םיינוציח םייונישש ירה ,וזה הדובעה תחנה תחת

 .רוביצל ןיעידומה תליהק ןיב רישיה רשקה תובישח תא םילעמו "תואדווה תריצי" רגתא תא

  :םהיניב

 להקה תעד בוציעב העפשה תוחפ שי תויביטקייבוא תודבועל" יחכונה ןדיעב ."תמא טסופ" ןדיע .א

 "תמאה טסופ" ,סמהרב לעי תעדל 7."תישיאה הנומאלו שגרל תוינפל רשאמ תוטלחהה תלבקו

 תוצצופתה :העפותה לש םיטלובה םינייפאמה תעברא ןיב שגפמה רואל וישכע אקווד טלוב

 ;'תמאה ירפַסמ'כ רבעב וספתנש תודסומב ןומאה תופפורתה ;תשבשמה היגולונכטהו עדימה

 חישל עצמ וחינהו ימואלה ןוחטיבהו עדמה ומכ םימוחתל וגלזש ,םיינרדומ-טסופ תונויער

 תודבועה לקשמ וב ןדיעב 8.תמאל םיאנתה לע םיפירח םייטילופ םיקבאמו ;תמאה לע בכרומ

 תלוכיה לע תורישי תוכלשה הז בצמל 9.ישממה םלועב אצמתהל רוביצה תלוכי תעגפנ ,דרוי

 ןסוחל יחרכה וניה היצמרופניאסידב קבאמה .תוטלחה לבקלו התוא ןיבהל ,תואיצמה תא ררבל

 .ןיעידומה תליהקו הנידמה תויושר ידיקפתמ קלח תויהל רומאו יטרקומדה

 יוטיב ידיל רתיה ןיב אב ירוביצה בחרמב םזילופופה .תירוטר העפותכ םזילופופה תיילע .ב

 תויגוסל הרבחב תוקולחמה לש היצקודר ,ללכל םיפתושמ םיטנמיטנס יוביל לש הקירוטרב

 
 :ךותמ רזחוא .תונוילעה לע תורחתה אשונב תוריינ - תוחוד .)2020 ,לירפא( .ןיעידומה דרשמ רתא 4

s://bit.ly/3da4y0vhttp. 
 רזחוא .הנורוקה תפגמ דגנ הכרעמה תרגסמב ןיעידומה דרשמ ימוסרפ – תוחוד .)2020 ,לירפא( .ןיעידומה דרשמ רתא 5

 .https://bit.ly/2USCxnM :ךותמ
 :ךותמ רזחוא .הנורוקה לצב zoom-ב קפואה וק םורופ סוניכ – תעד ייוליג .)2020 ,לירפא( .ןיעידומה דרשמ רתא 6

https://bit.ly/2UPfqKA. 
7 .https://bit.ly/3fqUKk2Oxford University Press. (2016). Word of the Year 2016. Retrieved from:  
 .https://bit.ly/3frYkdC :ךותמ רזחוא .ימואל ןוחטיב רקחל ןוכמה .תמא-טסופ לש היפוסוליפ .).ת.ח( .סמהרב לעי 8
9 : . Retrieved fromThe New Yorker .Truth and Politics. (February 25, 1967). Hannah Arendt
.https://bit.ly/3dgCbOh 
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 ןוכיס וב םולגש לרוג הרה ןיינעל תיתרבח היגוס לכ לש התכיפהו ,"םה"ו "ונחנא" לש תויראניב

 לש רבוג שומיש 10.רחאל סחיב תויוהז לש ןיינעל רקיעבו ,גוליפל ליבוהל לולע אוהש וא ימויק

 רצוי םייטסילופופ םיביטומב ,"אכמס ירב"ו םינמיהמ םימרוגכ בורל םיספתנה ,םיאקיטילופ

 .יוגשל ןוכנ ןיבו תועדל תודבוע ןיב לידבהל רוביצה לש תלוכיה שוטשטל ההובג הנכס

 .)echo-chambers( "תויתרושקת הדוהת תובית" רצי תויתרבחה תותשרב רבוג שומיש .ג

 םהיתופקשהב םהל םימודה םישנא םע רקיעב םירשקתמ םישנא וב בצמל סחייתמ ,חנומה

 עדימה עפש רואל רשפאתמ הז בצמ .תיגולואידיא םיכמות םהש תורוקממ עדימ םיכרוצו

 תויתרבחה תותשרה לש םימתירוגלאהש ןוניסה ינונגנמ רואלו רוביצל תונימזה תועדהו

 הזכ ןפואב "העוב"ב טרפה תא אלוכ הז בצמ .רסמה תויביטקרטא תא ריבגהל תנמ לע םיליעפמ

 תורוקמ םירחוב םישנא רשאכ :ול ףושח וניא אוהש עדימ שיש םיתיעל עדוי וניא ףא טרפהש

 רשא ףסונ ןכות םירחוב םה זאו תוקזחתמ הלא תונומא ,םהיתונומא תא םירשאמש עדימ

 11.תונומא ןתוא תא שדחמ רשאמ

 טנרטניאל תודות .ןיעידומה םהבו ,"תמאה ירפסמ" תויהל םירמייתמה לש לופונומה ןדבוא .ד

 )"דעי" תונידממ ללוכ( תולובג הצוח ,יתוכיא ,בר עדימל השיגה - רבשנ "עדימה לע לופונומה"

 ללוכ ,תורז תונידמ יבשות םע רשק רוציל תולקב תיסחי ןתינ ךכ .בחרה להקל תרשפאתמ

 "םייתרתחמ"ו םייאמדקא ,םיימשר םימוסרפל תשגל ןתינ 12;"דעי" תונידמ תובשחנה תונידמ

 ףאו 14םיבר םיישפוח םירגאמל 13;תונושה תונידמב םייתלשממ אל םינוגרא יליעפמ םיעיגמה

 רבשנ "תמאה רופיס" לש לופונומה ,ןכ ומכ 15.ההובג תוכיאב םיירחסמ ןיול ימוליצל תשגל ןתינ

 דבורה ןמ םיבר םיחותינל םייטרפו םיאמדקא םירקוח שמשמ הז עדימ רשועש ןוויכ

 גוסמ רקחמב םיחמתמה םיירוביצ רקחמ ינוכמ ומק ,ךכמ הרתי .יטקטה הזל דעו יגטרטסאה

 םיסרטניאמ םיעפשומ רקחמה יפוגמ קלח .בחרה להקהו ,יטרפה ,ירוביצה רזגמה תבוטל הז

 תרוקיבל תלוכי רדעהב ,םינמיהמכ ספתיהל םירמייתמ תאז לכבו םייטילופ וא םיילכלכ

 .םהילע תירוביצ

 .הדמעמ תא תדבאמ עדימל הטומ יתלב רוקמכ רבעב ספתנ הקלחש ,תידסממה תרושקתה .ה

 תמסרפמ איהש ירה ,ומצעלשכ ןוכנ אוהש עדימ תמסרפמ תרושקתה םא םגש ירמגל רורב םויכ

 ילכ לש ומלוע תסיפת םע דחא הנקב הלועה תמיוסמ הנומת תריצי תרשל דעונש יקלח עדימ

 דעונ אלו עדימה תא םהל קפסמש ימ לש וא ,יאנותיעה לש ,עדימה תא םסרפמה תרושקתה

 
10hetorical Ranguage? A Lolitical Pew N–ediaMew Nolitics’, P‘New Orkibi. (March 2015).  Eithan

Perspective on Candidates' Self-Presentation in Electronic Campaigns in the 2013 Israeli Elections. Israel 
.https://bit.ly/3d603UF. Retrieved from: 292-277 ), pp2(21  Affairs 

11atekeepers, and Ghambers, Cedia: Echo Mocial Siscourse on DPolitical  (2018). Garimella, et al. Kiran
the Price of Bipartisanship. Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference. International World 

.https://bit.ly/3fyeaDS . Retrieved from:Wide Web Conferences Steering Committee 
 .ץראה ףסומ .ןויאר .שעאד ץראב םעפה – תוומה םע טטרלפל ךישממ לגנא יתיא .)2014( .ןורוד ץולח :אמגודל ואר 12
 .https://bit.ly/2zJFIa4 :ךותמ רזחוא
 ./2YJb5Klhttps://bit.ly :םדא תויוכזל ירוסה זכרמה חותינ אמגודל וארו 13
 תא םישרוד ךא טנרטניאב םינימז םקלחו 'וכו םיקסע תומכ ,אובי\אוציי ינותנ תמגוד – םיישפוח םיירוביצ קלח 14
 לע ןידקנילב עדימה ירגאמב השמתשה hiQ תרבח דציכ המגודל וארו 'וכו םיבשות ,םידבוע ירגאמ תמגוד ,"םתיירכ"
 ,hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., No. 17-16783 (9th Cir. 2019) .תורבח ןיב םידבוע תדידנ לע תויזחת רצייל תנמ
.https://bit.ly/3dahyTu. Retrieved from: ederal US CourtF 

ISI: ew Nuilding BIran  . (2019).Trey Yingst תרבח ידי לע עצובש ןייוול תואמדה חותינ ח"וד אמגודל וארו 15
Underground Tunnel to House Missiles: Intelligence Sources. Fox News. Retrieved from: 

.https://fxn.ws/2USGMzI  
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 ,תוילרבילה תויטרקומדהמ תוברב ,תרושקתה 16.היתויובכרומ לכ לע האלמ הנומת גיצהל

 ילעבכ ספתיהל םישקבמ תושדחה יכרועו 17,"היטרקומדה לש הרימשה בלכ"כ המצע תא האור

 18.)תרושקתב ןומאה ןדבוא תורמל( תיביטקפא תירוביצ תרוקיבל תלוכי

 ,רוביצה ,דחמ .ינוחטב-ינידמה ןוידב ףותישלו "עדי תוססובמ תוטלחה"ל המכ רוביצה .ו

 לגרתמ ,תושדחה תויצקילפאל תכשמתמה תושיגנהו תיתרבחה הידמב רבוגה שומישה תובקעב

 "רוועמ" עדימה ףציה םא םג( הז עדימ יובירמ קפוסמו עדימב תפטוש תונימזו תופיקשל

 תנמ לע "ינוחטיב ךרוצ" וא "םויא"ב םישמתשמ יברעמה םלועה יגיהנממ קלח ,ךדיאמ 19.)ותוא

 לע תוססבתמ תוטלחה .םיילכלכ-םיינידמ םימוחתב םהיתוטלחה תא ,טרפל ילבמ ,ריבסהל

 ןהש ילבמ ,וילע הקומעו הבחר הרוצב תועיפשמה ,תוטלחה תלבקב רוביצה יניעמ רתסנה עדימ

 הניאש תוטלחה תלבק רוציל הלולע םאתהבו ,תוטלחהה לבקמ לומל הנוב תרוקיבל תודמוע

 .רוביצה לש ונוצר תפקשמ

 תייסולכוא לע ףסאנה עדימ לש רשקהב ףסונ רגתא םע תדדומתמ תיאקירמאה ןיעידומה תליהק

 ידיב תאצמנ הלש עדיהמ קלח לע ןיינקל תוכזהש ןובשחב תחקול איה .וב שומישהו המצע הנידמה

 קנעה תורבח לש עדימה ירגאמב )קוחל ףופכב( רקובמ שומיש השוע איהש ןוויכ ,תאז .רוביצה

 ,םייניעידומ םידעי ביבס "לזאפה תא םילשהל" תנמ לע )ןהיתוינמב רחוס רוביצה רשא( תויגולונכטה

 תורבח ידיב עדימה 21.םהיתולוכי תא תיתועמשמ םדקלו 20קתע ינותנ יססובמ הערתה ינונגנמ רצייל

 תיווח תא רפשל תנמ לע קנעה תורבחל טרפה ידי לע תושרב ןתינה "ירוביצ" עדימ וניה היגולונכטה

 הרזח ףוקיש תוחפה לכל בייחמ ולא םיסכנב ןיעידומה תליהק שומיש יכ ןועטל ןתינ .ולש תורישה

 .ךכל רבעמ אל םא ,וב השענה לש

 רוביצה .תויעוצקמו תויגוציי לש הסיפתה לע יונב ולוכ יטרקומדה ךילהתה יכ הניה ךכל דגנ תנעט

 תכרעמ לע ונעשייש ,ויגיצנש החנהה סיסב לע ,שארמ הבוצק הפוקתל ותוא גצייש ימב רחוב

 רוביצה לש יפרצמה סרטניאה תא תותרשמה תוטלחה לבקל יבטימ ןפואב ולעפי ,תנמוימ תיעוצקמ

 לע הרימש ךותו ,תויטרקומדה תוריחבב ירוביצה יוביגה ברימל התכזש םלועה תסיפתל םאתהב

 ןיבל היחרזאו הנידמה ןוחטיבל ינויחה עדימה לע רומשל םתוביוחמ ןיב רשפאה תדימב ןוכנ ןוזיא

 תליהק תא םיליעפמה ,ויגיצנב ןומא תתל רומא רוביצה .רוביצהו טרפה תויוכזל םתוביוחמ

 הערל שומיש םישוע םניא םהש ואדוויש הרקב ינונגנמ תלעפהל ליבקמב התוא םירקבמו ןיעידומה

   .ירטנמלרפה חוקיפה םשארבו ,הז ןומאב

 

 
 :ךיראתב רזחוא .296-293 'מע ,'ב טפשמ ילע .תיטרפה תונותיעה לע .)2001 ,ב"סשת( .ןורהא קרב 16

https://bit.ly/2BiyiL3. 
17 . Retrieved World Bank Workshop-Harvard .The Media as Watchdog .)May 2008. (CoronelSheila S. 
.https://bit.ly/2YLfuMLfrom:  

18 edia Muality” Qerspectives of “Patters: Journalists’ Mriticism that CPopular  (2018). David Cheruiyot.
.https://bit.ly/2YPKQlgRetrieved from:  1018.-1008 , pp.)8(12 Journalism Practice ritique.C 

19ore M sIrganizations: Overload in Onformation IIndividuals and (1980).  O'Reilly III. A. Charles
Necessarily Better?. Academy of management journal 23(4), pp. 684-696. Retrieved from: 

.https://bit.ly/30TKdd2 
 רזחוא .23-22 'מע ,םיבטקה ןיב .םידדובה רורט םע כ״בשה תודדומתה .)0192 רבוטקוא( קילג רואו גניברב קירא 20
 .https://bit.ly/30PEs0d :ךותמ
21 Towards ntelligence?. Irtificial Aata and Dig Burvive Semocracy DWill (2019). et al.  ,Dirk Helbing
.https://bit.ly/2YPzs92. Retrieved from: SpringerNew York:  98.-, pp. 73lightenmentEnigital D 
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 ןיעידומב רוביצה ףותישב םירגתאה

 תוברתמ םיעבונ םקלח .רוביצל תכשמתמ ןיעידומ תנומת ףוקישב םיבר םיחתמ לע עיבצהל ןתינ

 ידוחייה רשקהמ םיעבונ םירחא ;ןיעידומה ינוגרא לש סותאב בטיה תנגועמה םינש תבר תינוגרא

 :תיניעידומה הטישהו תורוקמה ,עדימה תושיגרמו הינכרצל ןיעידומה תליהק ןיב ימיטניאהו

 םהמ דחא לכב רשא ,"דוסה ילגעמ" ךותב דובעל םיליגר ןיעידומה תליהק ישנא .דוסה תוברת .א

 תונתשמ תומרב( ךרוצל םאתהב םתושרבש עדילו עדימל םיפושח םינכרצהו הדובעה ימרוג לכ

 לע רבודמ אל וב ןיטולחל גווסמ יתלב בחרמכ ספתנ ירוביצה בחרמה ,דגנמ .)תוימיטניא לש

 תליהקב דוסה ילגעמ ןיבל ,תלוזה ,גווסמ יתלבה ,ירוביצה ןיב בוריע .ללכ ןיעידומ יאשונ

 .ןיעידומה ישנאל רז אוהו יעבט וניא ןיעידומה

 רשק םייק ינידמה גרדל "ימואלה ךירעמה" ןיב .ינידמה גרדל ן"מקה ןיב םיימיטניא םיסחי .ב

 עדימל תידעלבה תופתושה לע ,רתיה ןיב ,תתשומ הז ןומא .הפוקת ךרואל םקרנה ןומא לש

 תלבק ןונגנמ תוליעיל ינויח הז ןומא .שיגרו יאשח אוה ונממ דבכנ קלחש ,םיקלוח םהש עדילו

 םירחא םינקחשו םיבירי לומ גישמ אוהש ןורתיה תא רמשל ןיינועמ תוטלחה לבקמ .תוטלחהה

 םג אוה .ול םינתונ ןיעידומהו אוהש תויונשרפלו עדימל תידעלבה ותושיגנל תודוה תכרעמב

 וינייפאמ ,עדימל רשאב ןיעידומה ימרוג םע קימעמו ימיטניא חיש להנל לכויש ידכ ןומאל קוקז

 יניעידומה גרדה לש וידימ עדימה תאצוה התועמשמ שיגר יניעידומ עדימ תפישח .ויתויועמשמו

 ןיינע ולו ,ינוחטיבה הז דבלמ םיפסונ םיסרטניא ,תוטלחהה לבקמלש ןוויכ תאז ,ותשלחהו

 דח" םוסרפ .םסרפל ךיאו יתמו עדימ הזיא ומצעב טילחהלו "הזחל בורק" עדימה תא רומשל

 ילבקמ ןיב תוניוע רוצילו םיימיטניאה ןומאה יסחיב עוגפל לולע יניעידומ עדימ לש "ידדצ

 .םהירזועל תוטלחהה

 תכרעמה ידי לע םג םחותינ רשפאמ ,יבמופב ןיעידומה ירצות םוסרפ .תורוקמה תושיגר .ג

 תליהק תא תועטהל ידכ שומיש הב תושעל ביואל רשפאל לוכי ןיעידומה תנומת םוסרפ .הביריה

 ןירשימב םיססובמ ןיעידומה ירצותמ םיבר ,ךכל ףסונ .ךכב ותחלצה ביט תא ןוחבלו ןיעידומה

 לכל ליבוהל לוכי ןיעידומה ירצות לש ינדפק חותינ .םישיגר םייניעידומ תורוקמ לע ןיפיקעבו

 לע העבצהל ףא רימחמ שיחרתבו תושיגנ ירעפו יפוסיאה ןיינעה יבחרמל רשאב הנבהל תוחפה

 .הליהקה תורוקמ

 ףסונ ךבדנ תווהל םילוכי םימוסרפה ,ואלש ןיבו ןווכמבש ןיב .העדות תמחלמב ילככ םימוסרפה .ד

 .רוביצה תא ףתשל תרחובש ןיעידומה תליהק ידי לע ביואה לש תואיצמה תסיפת לע הכרעמב

 ,רוביצה ןומאב תושונא עגפת העדותה לע הכרעמל רוביצל ןיעידומה ירצות תפישח תמיתר דועב

 ןוחטיבל ןוכיס תווהל לוכי העדותה לע הכרעמה יצמאמב םיעגופה םירצות םוסרפש ירה

  .הליהקה תולוכילו

  תיאקירמאה ןיעידומה תליהקב ןיעידומב רוביצה ףותיש ןפוא

 איה .םייחרזאו םייאבצ םיפוגמ תבכרומה הבחר הליהק הניה תיאקירמאה ןיעידומה תליהק

 לע תחקופמו )DNI - Director of National Intelligence( ימואלה ןיעידומה להנמ ידי לע תנווכומ

 םייזכרמה םיאקירמאה ןיעידומה יפוג ,ללככ .טאנסהו םירחבנה תיב לש ןיעידומה תודעוו ידי

 תופיקשה תוינידממ קלחכ רוביצל בר יגולודותמו יניעידומ עדימ ףותיש לש השיגב םיטקונ
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 :רוביצה םע יביטקפא הלועפ ףותישל םימזימ ינש םיליעפמ ףאו ,ןורחאה רושעב הגהנוהש תירוביצה

InfraGard, דוקיפה לש ןיעידומה תקלחמו תויטירקה תוימואלה תויתשתה רזגמב תורבח םע 

 .ךשמהב טרופיש יפכ ,םלועב םיאקירמא םיקסע ישנא םע הלועפ תפתשמה ,ב"הרא אבצב יפיסאפה

 ומצע לע לוטיי ןיעידומהש תורשפאל לארשיב הבישחל הארשה רוקמ תווהל הניה הז קרפ תרטמ

 .רוביצל תוכרעה קפסל המישמה תא

 םיימואל ןיעידומ יפוג

 11 יעוגיפ לש הריקחה תדעו ח"וד תובקעב םקוה ,ODNI-ה ,ימואלה ןיעידומה להנמ דרשמ

 רשא ,ןיעידומה תליהק הנבמב םירעפ לע עיבצהש ,)Commission Report 9-11( 2001 רבמטפסב

 ,היינשה םע תחא תונרכנוסמ ןניאש ןיעידומ תויונכוס יוביר :הרקה המחלמה זאמ התנתשה אל

 יבתוכ תנעטל .רוביצלו תוטלחהה לבקמל קיודמ עדימ תשגנה רשפאמ וניאש בכרומ הליהק הנבמו

 ותוכמסבו ןיעידומה תויונכוס ללכ לע ןומאש ,תואישנה םעטמ הנוממה ףוג םיקהל שרדנ ח"ודה

 תויונכוסל תכרעמה תא ביחרהל ,הליהקה יבחרב עדימב שומישל םיפתושמ םיטרדנטס עובקל

  22.םיירוביצ עדימ ירגאמלו תופסונ תוירוביצ

 ,לגוג ,לפא( תיאקירמאה היגולונכטה תויקנע ברקב ורבצנש םינותנה ידסמב הליהקה שומיש תפישח

 בחר ירוביצ ןומא רבשמל הליבוה ,NSA-ב טסילנא היהש ןדאונס דראודא ידי לע 23)'דכו קובסייפ

 דראילימ 35-כב ךרעומה קזנלו תויגולונכטה קנעה תורבחבו ,טרפב ןיעידומה ינוגראב ,ללכב לשממב

 תולאש ,טרפב ב"הראבו ,ברעמב ררועתהל ולחה ,ןכ ומכ 24.תיאקירמאה היגולונכטה תיישעתל רלוד

 לש תיתאה תוביוחמה לע ןכו ;ונוחטב לע הרימשל רוביצה תויטרפ ןיב חתמה לע תובר תויתא

  .הז יטרפ עדימב שומיש ןיגב רוביצל "םולשת" ןיעמכ עדימה ףוקיש רבדב ןיעידומה תליהק

 רוביצה יפסכבו )ישיא עדימב שומישו תויטרפב העיגפ( םיינחורה םיסכנב שומיש יכ ,ןועטל ןתינ

 לכל ,בייחמ )ליעל טרופמכ רזגמל ףיקעה קזנהו 25תורבחל רישיה םולשתה תובקעב( יתטיש ןפואב

 דעב ןועטל ןתינ ,דגנמ .יקסע הזוחל המודב ,ולא םיסכנ ילעב םע הלועפ ףותישו ףוקיש ,תוחפה

 אישנ רמאמכ ,ישיאה ןוחטיבה תאלעה וניה הבחרה בקעמה תינכותמ "ירוביצה ךרעה" יכ תינכותה

 26."תויטרפ זוחא האמ םע ןוחטיב זוחא האמ לע רומשל ןתינ אל" יכ ,המאבוא קרב ,זאד ב"הרא

 אישנ לש ותווצמב ,DNI-ה שאר ,רפלק סמיי'ג ,בחרה ירוביצה רבשמה תובקעב ,תרחא וא ךכ

 ,רפלק תנעטל .רוביצל תופיקשה תרבגהל הרודס תוינידמ םדקל טילחה ,המבוא קרב ,זאד ב"הרא

 תא םיצעהלו רוביצה תא עדייל ידכ ,תיביטקאורפו ,תמאותמ ,תיגטרטסא השיג דסמל םיבייח

 םילחה םיללכה לע עדימ ףותיש קר תללוכ הניא תופיקשה תרגסמ .ןיעידומה תליהק תיישעב ותנבה

 
22 ational Neport of the Report: Final Rommission CThe 9/11 . (2011). Government Printing Office

Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. pp. 409-411, 419. Retrieved from: 
.https://bit.ly/30PFXLT 

23 .https://bit.ly/2UTgVrtWikipedia. (n.d.). PRISM (Surveillance Program). Retrieved from:  
24 The (August 2013). How Much Will PRISM Cost the U.S. Cloud Computing Industry?.  .Daniel Castro
.https://bit.ly/2NakpkQfrom: . Retrieved Information Technology and Innovation Foundation 

25 ech Tosts for Compliance Cover Prism Cillions to Maid P. NSA (August 23, 2013). Ewen MacAskill
.https://bit.ly/2N4S8fARetrieved from:  .The Guardianompanies. C 

26 The fforts. Eurveillance S weepingSefends D. Obama . (June 7, 2013)Nakashima llenEand  FinnPeter 
.https://wapo.st/3hEyG7z. Retrieved from: Washington Post 
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 ,עדימה תובקעב לעופב ןיעידומה תליהק השועש המ לע עדימ ףותיש םג אלא ,ןיעידומה תליהק לע

 27.ימואלה ןיעידומה תוכרעהב רוביצה ףותיש ןכו הליהקה תולוכי תודוא

 תופיקשל תונורקע לש הרוש תללוכ ימואלה ןיעידומה להנמ דרשמ לש הדובעה תינכות ,לעופב

 יטפשמה סיסבהו ןיעידומה תליהק תדובע ןפוא יבגל תופיקש :רוביצל ןיעידומה תליהק תדובע

 הדובע דקומ( ילכלכ וא ימואל סרטניא ילעב םיניינעב ימואלה יניעידומה רצותה ףוקיש ;התדובעל

 םושייל םידיקפתה ילעבו םינונגנמה תרדסהו ;תוטישו תורוקמ ,שיגר עדימ לע הנגה ;)וז

 Office of civil( רוביצה תויוכזו תופיקשל דרשמ םיקה ימואלה ןיעידומה להנמ 28.תוינידמה

liberties, privacy and transparency( תיניעידומ תופיקש" תצעומו" )Intelligence 

transparency council( תא  שבגלו תוינידמה םושיי תא ןוחבל תנמ לע ןועברב םיימעפ תסנכתמה 

 .ךכל הדובעה תינכות

 תא להנמה החנמ ,הז ךמסמ לש וזכרמב דמועה ,יניעידומה רצותה ףוקיש ,ינשה ןורקיעה טוריפב

 ;תואיצמה לע תובכשה תבר תולכתסהה לעו יניעידומה רצותה תודוא לע רוביצה תא דמלל ומצע

 םינונגנמו תומרופטלפ רציילו )"רוביצל תוריש"כ( יניעידומה רצותה תא ךשמתמ ןפואב שיגנהל

 .יניעידומה רצותה לש הליעי השגנה םירשפאמה

 ולש טנרטניאה רתאב להנמה לש וטע ירפ םירקחמ לש םיבר םימוסרפ לע עיבצהל ןתינ ,לעופב

 :תוטלחה תלבקל יביטקפא עדימב רוביצה ףותיש לש הרודס תוינידמ םושיי לע םידיעמה

 תמרב חותינ )global trends( יתנש-שמח ימלוע תומגמ ךמסמ

 )יתעדות ,יטנרביק ,ילכלכ ,ינידמ ,יזיפ( הכרעמה ידממ לכב ורקאמה

 תוטלחה תלבקו ןונכתב רוזעל איה ח"ודה תילכת .םלועה תונידמ ללכב

 תוינכות שממל תירוביצה תלוכיב עייסל ,םיעיקשמלו רוביצל תלכשומ

 לשממה לע תירוביצה הרקבהו חוקיפה תלוכי תא רפשלו תויתנש בר

 ח"ודב 29.תונותיעהו ולוכ רוביצה דצמ

 ועיבצה 2017-ב ץפוהש ןורחאה

 תיילע יכ ,אמגודל ,וירבחמ

 הפיגמ תצפה לע לקת היצזילבולגה

  .הב הכרעמה לוהינ לע השקתו תימלוע

 חתנמה )worldwide threat assessment( 30יתנש ןיעידומ ח"וד

 ללכל הקולחב ב"הרא לש הנוחטב לע םימויאה ללכ תא הנש ידימ

 תמחלמ ,רבייס( םיימלוע םימויא יגוסל הקולחבו םלועה תושבי

 ןיכהל תנמ לע ,)'וכו 31תופגמ ,רורט ,תינומה הדמשהל קשנ ,עדימ

 
27  .orwardFrinds Gommunity Cntelligence r Ilan foPransparency TClapper's (2015). . ersteinG oshJ
.https://bit.ly/30Tb8WE. Retrieved from: Politico 

28Principles of Intelligence Transparency Office of the Director of National Intelligence. (2015). 
 .https://bit.ly/3dcoWxV. Retrieved from: Implementation Plan 

29f National Intelligence of The Director oOffice "GLOBAL TRENDS: Paradox of Progress” (2017) 
30 Coats, Daniel R. "Statement for the Record: Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence 

Community, Daniel R. Coats, Director of National Intelligence, Senate Select Committee on Intelligence, 
January 29, 2019." United States. Office of the Director of National Intelligence. 

 תוומ ירועישל ליבותו ץורפל היופצ תעפש תיומד לודג הדימ הנקב תימלוע הפיגמ יכ ךרעוה 2019 תנשל יתנשה ח'ודב 31
  .)ח'ודב 21 'מע( םיבר
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 תולודגה תורבחה תאו יתעדותה טביההמ רוביצה תא דעומ דועבמ

 רוביצה תא ןועטלו ,הבורקה הנשב םייופצה םישיחרתל קשמב

 םיאקירמאה תוטלחהה ילבקמ תא שמשי רשא עדיה סיסבב

 – תירוזאו תילכלכ תוינידמ עובקל םאובב יטרפהו ירוביצה רזגמב

  .תימלוע

 ימויא חותינ ךמסמ יתיע ןפואב ץפומ ,הז ךמסמל המודב

 שרדנ נ"הככ וב ,תוריזו םירזגמ הצוח ,דקוממ םויאכ 32,רבייסה

  .רתוי ינטרפ חותינל להנמה

 33.ימואלה ןוחטיבה לע םילקאה תעפשה חותינ וניה ףסונ םוסרפ

 םימרוגה דחא אוה םילקאה יוניש ,ח"ודה יבתוכ תנעטל

 חותינ לע םינירקמ םרותב םה רשא ,םיגולונכטו םיילכלכ ,םייפרגומד םינתשמ לע םיעיפשמה

  .ב"הרא לש הנוחטב לע םימויאה חותינ לעו תוימלועה תומגמה

 לש ןיעידומה תודעווב להנמה לש םייולגה םיעומישה תרגסמב םג םיצפומ ולא םימוסרפ יכ ,ןיוצי

  .ןיעידומה יפוג תרקב לע תונומאה ב"הרא לש םירחבנה תיבו טנסה

 םייחרזאה ןיעידומה יפוג

 םירחובו םתוירחא ימוחתב עדימב רוביצה תא םיפתשמ םייחרזאה םיאקירמאה ןיעידומה יפוג

 :ומיע םייפוסיאו םיירקחמ הלועפ יפותיש רצייל

 יביטקפא הלועפ ףותיש םייקמ ,תילרדפ העישפ לוכיס לע ןומאה לכסמה ןיעידומה ףוג ,FBI-ה .א

 םשב ןוגרא ךרד תוימואל תויטירק תויתשתב תוקסועה תורבח 400-מ רתוי םע ידדהו

RDAAGRINF.34 ה ,ךכ-FBI םיקסעה לע םייטרקנוק םימויאו ןיעידומ תוכרעה ףתשמ 

 ילעב דצמ םימויאו תופקתמ לע עדימ לבקמ ןיפוליחלו תמא ןמזב וב םירבחה םירזגמהו

 בחרה רוביצל ץיפמ FBI-ה ,ןכ ומכ .םמע יעצמא יתלב רשקו תידועיי המרופטלפ ךרד םיקסעה

 םיחותינ ןכו 35,םיימואל העישפ ירקמ לע םייטסיטטס תוח"וד ולש טנרטניאה רתא ךרד

 יגולוכיספ חותינ ןכו 36,תוריקח חונעפ יכרד תמגוד( תוגהנתה חותינל הדיחיה לש םייגולודותמ

 .)37דדובה עגפמה לע

 
32to the Senate Armed Services  Statement for the RecordJoint  (January 5, 2017). Clapper.James R. 

Committee: Foreign Cyber Threats to the United States. Office of the Director of National Intelligence. 
.it.ly/2YcZu7mhttps://bRetrieved from:  

33National Security Peter Kiemel for a Hearing on or The Record: fStatement Kiemel. (June 5, 2019).  Peter
Implications Of Climate Change. Before the Permanent Select Committee on Intelligence U.S. House of 

.https://bit.ly/3fyscFq Retrieved from: .f National Intelligenceohe Director tf oOffice Representatives.  
34 : Connect to Protect. Retrieved from:InfraGard . (n.d.)f InvestigationoFederal Bureau 
. ly/2N9czYNhttps://bit. 
35 . ncidents in the United States in 2016 and 2017Ihooter S. Active . (2018)Federal Bureau of Investigations

. Federal Bureau of Investigation. (2018). Bank Crime Statistics. https://bit.ly/2N87HDlRetrieved from: 
.https://bit.ly/2URZl6TRetrieved from:  

36 urder: Pathways for MSerial  (2014). Morton, Jennifer M. Tillman, and Stephanie J. Gaines.J. Robert 
.https://bit.ly/2CkoD7tRetrieved from:  .Federal Bureau of Investigationtions. nvestigaI 

37  of Bureau Federal Lone Offender Terrorism Report. . (2019).Behavioral Threat Assessment CenterFBI 
.https://bit.ly/2AM6zTk. Retrieved from: Investigations 
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 דרשמל הפופכו ,ינורטקלאהו יתרושקתה ,יטנרביקה ףוסיאה לע הנומאה תונכוסה ,NSA-ה .ב

 ,יטרפה רזגמל יטנרביקה דמימב הנגהה תייגטרטסא שוביג ןפוא לע ח"וד הציפמ – הנגהה

 םייגולונכט-םייאמדקאה םירקחמהמ )טעומ הארנה לככ( קלח ןכו 38,השכרש עדיה ףקותמ

 .םייאמדקא םירקוח םע הלועפ ףותיש לע דומלל ןתינ םהמ 39,היתחת ועצובש

 ישנא ידי לע םיבתכנה םירמאמ ,"ןיעידומ ידומילל זכרמה" תרגסמב ,םסרפמ – CIA-ה .ג

 ןוידה תא ןיעידומה תליהק ךותב ררועל" ידכ ,ןיעידומה תליהק תבוטל סומידבו רידסב ןיעידומ

 תויווחמ ודמלנש םיחקלה לע עדיה תא ביחרהל ,םויה לש םיבושח םיאשונב יביטקורטסנוקה

 לש תולוקש תורוקיב םיארוקל קפסלו ,עוצקמה לש הירוטסיהה לש הנבהה תא ריבגהל ,רבעה

 ירוטסיה עדימ תללוכה "הידפולקיצנא" םסרפמ ,ןכ ומכ 40;"ןיעידומל תעגונה תירוביצ תורפס

 ללכ תמסרפמ הניא תונכוסה יכ ,שגדוי .םיימלועה ץוחה יסחיו רורטה ,ןיעידומה תוחתפתה לע

 ."םויה רדס לעש" םיאשונב םייניעידומ תוח"וד

-ודניאה דוקיפה לש ןיעידומה תלהנה לע עיבצהל ןתינש ירה םייאבצה ןיעידומה יפוגל רשאב

 ,דוקיפה .רוביצה םע הלועפה ףותיש םוחתב הצולחכ )INDOPACOM( ב"הרא לש יפיספ

 עדימב בחרה רוביצהמ קלח ףותיש 41ןחוב ,םלועב תיניסה העפשהה תבחרה םויא םע דדומתמה

 תודוא לע עדימב רוביצה ףותיש ידי לע ,)expose the truth( "תמאה תפישח" תבוטל ,תאז .יניעידומ

 תודוא לע עדימב רוביצה ףותיש עיגי ,דוקיפב םיווקמ ,ךכ תובקעב .תירוזאה תיניסה תוינידמה

 עדימה ףותיש ,דוקיפה ן"מק יפל ,ךכמ הרתי .ישפוחה קושב תויניס תורבח לש םייקסע םיכלהמ

 תועצמאב ולא םייקסע םיכלהמ תמיסחו העפשה תולועפ עוציבל רוביצה תא םותרל ול רשפא רבכ

 .םיקסע ישנא

 הדובעל וינייפאמב המודה קמוע חותינ תמסרפמ ,DIA ,תימואלה תיאבצה ןיעידומה תונכוס

 Military Power( ב"הרא יביריו יביוא לש ןוחטיבה תוינידמ לע ,יולג עדימ ססובמ ,תיאמדקא

Publications(, המסרפ 2019-ב ,אמגודל ךכ .תויניעידומהו תויאבצה םהיתולוכי לע םג ומכ 

 ןוחטיבל םירגתאה לעו תיניסהו תיסורה ,תינאריאה ןוחטיבה תוינידמ לע קמוע תריקס תונכוסה

  42.תיניסהו תיסורה תוליעפהמ םיפקשנה ללחה בחרמב

 ,רוביצה ןיב עדיה לש ףתושמה הנכמה תבחרהו תפתושמ הפש תיינקה הניה םימוסרפה תובישח

 תנומת תודוא לע "ללכושמ"ו ךשמתמ חיש רשפאמש ןפואב תוטלחהה ילבקמו ןיעידומה תכרעמ

 תורפסהמ יתועמשמ שודיח ןיא ולא םירקחמבש המוד ,דגנמ .היתודוא תוטלחהה תלבקו בצמה

 ןיעידומה תונכוס ידי לע המוסרפ םצעמ רקיעב תעבונ התובישחו םוחתב תלבוקמה תימדקאה

  .תיאבצה

 ,תיאקירמאה וזל תילארשיה ןיעידומה תליהק ןיב םילדבה םימייק יכ ןייצנ ,תרחא וא ךכ

 :רוביצל ןיעידומה תליהק רשק ןפוא לע םיעיפשמה

 
38 Report: NSA/CSS Technical Cyber  . (November 2018). Cyber SecurityNational Security Agency
 .https://bit.ly/3hDSCrc. Retrieved from: Threat Framework v2 

39 .https://bit.ly/2YJ3CekNSA. (n.d.). Declassification & Transparency. Retrieved from:  
40 63, no. 3. Retrieved -fessional VolStudies in Intelligence: Journal of the American Intelligence Pro
.https://bit.ly/30Tf3Tm from: 

41. Retrieved ignalS .s Power for INDOPACOMiKnowledge  . (November 2019).Ackerman K. Robert
.https://bit.ly/2ANwhXpfrom:  

42 Defense intelligence Agency. (n.d.). Military Power Publications. Retrieved from: 
.https://bit.ly/3fxfE15 
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 הקוחב תונגומה טרפ תויוכז ןיב יסיסב חתמ םייק ,תיאקירמאה הליהקה תירוטסיה ךרוא לכל .א

 בחר ןיעידומ ףוסיא ןיבל ,םיחרזאה ייחב ןוטלשה לש תוברעתה תעינמ לש יטילופה סותאהו

 תונשב ,םיטסינומוקכ וא ,ונא ונימיב ,םיטסירורטכ םידושח םה םא ןיב( הנידמה יחרזא ירחא

 ילארשיה רוביצה לש ללוכ – םדא תויוכז לש תורפהל תוחפ שיגר ילארשיה רוביצה .)םיעבשה

 .ןוחטיבה תכרעמב הובג ןומא לעבו

 תירוביצה הריזה ."הלש תמאה לע תמחלנ" רשא ןיעידומה תליהקל יאקירמאה לשממה תוניוע .ב

 .לארשיב המוד וניאש בצמ ,הליהקל לשממה ןיב קבאמ תריז איה תיאקירמאה

 רפסממ היצמרופניא-סיד תוכרעמ לש הבחרו תמכחותמ הפקתמ תחת תאצמנ תירבה תוצרא .ג

 .לארשי דגנכ וזמ רועיש ןיאל הלודג הפקתמ ,תוריז

 ילארשיה דוקימהמ הנושב תינקירמאה הליהקה דצמ יחרזא-ימואלה ןיעידומב רתוי בר קוסיע .ד

 ףקשל ךרוצה ךכ ,היפואב "תיאבצ" רתוי ןיעידומה תיישעש לככ .ינוחטיב-ינידמ ןיעידומב

 .דרוי רוביצל

 תרבגהל סיסבכ ונממ דומללו הארשה רוקמכ יאקירמאה ןויסינב תוארל ןתינש המוד ,תאז םע דחי

 .תויטנוולרו תוגווסמ אל ןיעידומ תוכרעהב לארשיב רוביצה ףותיש

  ?רוביצל התוביוחמב לארשיב ןיעידומה תליהקמ שרדנ המ

 הב תכרעמה תא הריבס הדימב ןיבהלו ריכהל בחרה רוביצל רשפאל ןיעידומה תליהק לע ,ונתעדל

 ,קפסל ;הב םיפתתשמה םירזה םינקחשהו םיינוציחה םימרוגל רושקה לכב ,תלעופ הנידמה

 תוחתפתה םהבו ,תכרעמב םייוניש לע חווט תוכוראו חווט תורצק תוערתה ,עדימה ןוחטיב תולבגמב

 ןהיתוכלשה לעו םירזה םינקחשה לש הלועפל תונווכ לע חוודלו ,תויונמדזהו םימויא לש

 43.תוירשפאה

 ןיעידומ תנומת וינפב םיגיצמה םינשרפו םיחמומ לש בר רפסממ ,רבעבכ ,םויכ ןוזינ רוביצה םנמא

 לע תנעשנ הנניא וז ךא ,םהינימל רקחמה ינוכמ ירצותבו תויתרבחה תותשרב ,תרושקתה ילכב

 םידמועה תויחמומהו רקחמה ילכו ןיעידומה תכרעמ לש הטומ יתלבה תונשרפה ,יתוכיאה עדימה

 "תואיצמה רוריב"ב רוביצל עייסלו םיכובנ הרומכ שמשל הלוכי ןיעידומה תליהק ,ןכל .התושרל

 ימואלה דסומכ הדיקפת ףקותמ תאז .ןהל ןתונ ןיעידומהש תונשרפבו תודבועב ופותיש תועצמאב

 .תינוציחה תואיצמה רוריבל

 ויתורוקמ לע ןגהל ןיעידומה לש תלוכיב עגפי אלש הזכ תויהל ךירצ רוביצל רבעומה עדימהש רורב

 לע רומשל שי .תוטלחהה ילבקמ לומ ןיעידומה תליהק לש דחוימה רשקב וא ולש הדובעה תוטישו

 תעצהב ,טוקנל םיטינרבקה תנווכבש תולועפ לש תויועמשמהו תועפשהה תכרעה ןתמב תויאשח

 .תורחבנה הלועפה יכרד שומימב תיניעידומ עייסלו הלועפ יכרדל תוצלמה

 םירצותל םימייק םירצות דבעי הלה .רוביצה לומ רשקב החמתמה ידועיי ןונגנמ חתפל ןוכנ ,ונתעדל

 להקה רובע םידעוימכ שארמ ורדגויש םיידועייו םייתיע םירצות תביתכ לע יארחא היהיו ףותיש ירב

 םיליבקמ לש םנויסינמ דמלי ;רוביצה לומ קשממב תויחמומו ןויסינ ,עדי חתפל ךירצ ןונגנמה .בחרה

 
 בוט ןמיס דודו ןבא לאומש ךותב .תירוזא תוביצי רסוח לש ןדיעב יגטרטסא־ינידמה ןיעידומה .)2017( .רסורפוק  יסוי 43
 .https://bit.ly/3dgKs4p :ךותמ רזחוא .לארשיב ןיעידומה תליהק ירגתא ,)םיכרוע(
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 קשממ ידי לע יניעידומה חישה תא רישעהל לכוי ,ןכ ומכ .רוביצה םע חישל המרופטלפ הווהיו םלועב

 .םייאמצע רקחמ ינוכמו םירקוח ,הימדקאה לומ

 םוכיס

 תוביוחמ תלאש לש שדחמ הניחב םישרוד תרושקתה ינייפאמו עדימה ןדיע תוחתפתה ,םוכיסל

 ןיעידומה ןיב םיסחיל םירושקה םיבחרנ םיטביה וז תוביוחמל .רישי ןפואב רוביצל ןיעידומה תליהק

 שוביג שורדת יניעידומ עדימב רוביצה תא ףתשל הטלחה .ןיעידומה תריצי ןפואלו ביואל ,טינרבקל

 תעיבק ;רוביצל עובק יתיע עדימ רורחש ןונגנמ שרדיי ,ךכ .םיינוגרא םייונישו םיכילהת ,םילהנ

 יכמסמ ?תיתנשה ןיעידומה תכרעה קר( רוביצל ומסרופיש םינכתהו םיכמסמה תריחבל הדימ תומא

 תנבומה הפשל "תיניעידומה הפשה" תא טשפל תנמ לע ,םיכמסמל םיטמרופו ;)?תומגמ לע העבצה

 עדימ לש תנווכמ אל הפישחמ ענמיהלו רצותב תובכרומה תא שרדנל רבעמ דדרל ילבמ ,ללכה ידי לע

 .גווסמ

 םאה ?רוביצה תא עומשל םג הכירצ ןיעידומה תליהק םאה הלאשב ןודל שי ,רתוי םדקתמ בלשב

 ןפואב ,ןיעידומה תליהק ירצותל "הרקב"כ שמשל םילוכי ,וברקמ עדי יחמומ תיטרקנוקו ,רוביצה

 .םירודס םייניעידומ םיכילהת שבשל ילבמו יארחא

 לש רבוג שומישו םזילופופ ,תמא טסופה ןדיע דצמ ״הפקתמ״ תחת רוביצהש ןוויכ הנותחתה הרושב

 ,רקשו תמא ןיב ןיחבהל רוביצה לש ותלוכי תא שטשטמש םיטסילופופ םיביטומב םיאקיטילופ

 םיסרטניאמ םיעפשומש רקחמ יפוג ,תויתרבחה תושרב תורצוימש תויתרושקת הדוהת תובית

 ןיעידומה תליהקש ךירצ רוביצהש ןכתי ,תידסממה תרושקתה תושלוחו םיילכלכ וא םייטילופ

 טינרבקה םע םיימיטניאה היסחיב עוגפל הלולע איה תאז השעת םא לבא ,םירבדב רדס ול השעת

 הזחל בורק הנומתה תא קיזחהל םהלש תלוכיה לע רתוול םיניינועמ חרכהב אלש ,ינידמה גרדהו

 .םהיכרוצל היבגל םתונשרפבו הב שמתשהלו


