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  "ףדמה לע"

  )FACTS AND FEARS( םידחפו תודבוע

 ויתוסיפת לע רפלק סמיי'ג ינקירמאה ןיעידומה שאר לש ורפסמ דומלל רשפא המ

 ןיעידומה לש היגולודותמה אשונב

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה שאר – רסורפוק יסוי

 לש בחר ןווגמב תורישל )םויכ 79 ןב אוה( וייח לכ תא טעמכ שידקה רפלק סמיי'ג לרנ'ג טננטיול

 הטמב ןיעידומ ןיצקו דנליאתב תסטומ הנזאה תדיחי דקפממ לחה ,ינקירמאה ןיעידומב םידיקפת

 ןיעידומה שארב םינש 6-ל דעו ,םאנטייו תמחלמ ךלהמב ,םאנטייוב םיינקירמאה תוחוכה תדקפמ

 לש ותנוהכ תליחת דעו 2011-מ )DNI )DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE – ינקירמאה

-ה שאר לש ץעויו הכשלה שאר היה ,האירוקב תריש אוה ןיבל ןיב .2017 ראוניב פמארט אישנה

NSA, הנגהה דרשמ לש ןיעידומה תונכוס דקפמ ,ריוואה ליח לש ישארה ןיעידומה ןיצק DIA, דקפמ 

 אוה דקפמכו להנמכ ,עוצקמ שיאכ .ןיעידומל הנגהה רש ןגסו ,NGA יבחרמ-ואיגה ןיעידומה תונכוס

  .העונצה ותולהנתה תורמל ,ינקירמאה ןיעידומה לעופ הב ךרדה לע ומתוח תא ריתוה

 רפלק בתכ ,)PENGUIN BOOKS 2019 תאצוה( "םידחפו תודבוע" ,ולעופ תא םכסמה רפסה תא

 ,ודיקפת תא םייסש רחאל םייתנשהו דיקפתב ולש הנורחאה הנשה לש םיעוריאה חכונ רקיעב

 תריקח ביבס חתפתהש תומיעבו 2016-ב תואישנל תוריחבב תיסורה תוברועמה תלאשב ודקמתהש

 אישנה לש םיטלובה וירקבממ דחאל הז רשקהב ךפה רפלק .ןיעידומה תליהקל פמארט ןיב הייגוסה

 תא גיצמ רפלק( פמארט לש תרוקיבה יצחל דעיל םג היהו

 רפסהש זאמ לבא ,םתוא ריכה אוהש יפכ םירבדה

 אל האלמה הנומתהמ קלחש םשורה לבקתמ ,םסרופ

 לש םינורחאה םיקרפה .)ומצע רפלקל תרכומ התייה

-מ הלעמל םהל םימדוק לבא ,וז השרפב םיקסוע רפסה

 ,רפלק לש ולעופו וייח רופיס תא םירפסמה םידומע 300

 ,תעשעשמ תופוכת םיתעל - תקתרמ הריקס םיקפסמו

 תויגולודותמה תומלידה לש - תיעוצקמו תיניצר תעב הבו

 םינשה ךרואל ינקירמאה ןיעידומה דדומתה ןמיע

 תובוטה תואצותה תא גישהל ידכ רחב ןהב םיכרדהו

 םיטבלה תא גיצהל ןוכנה שיאה אוה רפלק .רתויב

 היה אוהש ינפמ קר אל תיניעידומה היישעה תא םיוולמה

 הבריה אוהש םושמ םג אלא ,ןיעידומב הניפ לכב טעמכ

 יתכרעה רגתאכ ןה ,יגולונכט רגתאכ ןה ןיעידומב קוסעל

 .תומרה לכב ילוהינ-ידוקיפ רגתאכ ןהו

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 תושרל דמועה דחא רוטקו ידיל הנרבחתת ינקירמאה ןיעידומה תולוכי לכש ךכל איבהל ויצמאמב

 תכרעמ יביכרמ ןיב היצרגטניאה קוזיחב תובר רפלק קסע ,תוטלחהה ילבקמו םיעצבמה ישנא

 רצותה יקיפמ ןיב רשקה רופישב םג ומכ ,היביכרמ ןיב םיקשממה תא לעייל ןויסינבו ,ןיעידומה

 ןיינעב וילוכסת .ול םיקוקזה םימרוגל ןמזב ןיעידומה תעגה תא חיטבהל ידכ ,וינכרצל יניעידומה

 .ריכב דקפמ ותויהב וכשמנו תויטניגיס ףוסיא תומישמ עצבמה ריעצ ןיצק ותויהב דוע וליחתה הז

 דיקפתהש םושמ ,הנוילע תובישח שי יניעידומה ךילהתה תצאהלו היצרגטניאל ,רפלק לש ותייארב

 תונבות ידי לע תוטלחהה ילבקמו םייעצבמה םימרוגה תא תרשל אוה ןיעידומה לש הלעמב ןושארה

 גג תרוק תחת סינכהשכ רבכ תיתועמשמ התייה םיכילהתה רופישל ותמורת .ןמזב םינימא םינותנו

 האישל העיגהו ,NGA-ה תרגסמב יבחרמ-ואגהו יתוזחה ןיעידומה ימרוג לכ תא דחא ןוגרא לש

 תוירוזאה תויתונכוס-לעה תורגסמה תריציל רבעמ ,םשארבו DNI-ה תרגסמב ליבוהש םיכלהמב

)NIM( תוילנויצקנופהו )תרושקת תשרו םיפתושמ עדימ ירגאמ רצייל החלצהה ,)ק"בנו רורט 

  .תויונכוסה ללכל תפתושמ

 ןה ותניחבמ ינקירמאה ןיעידומה תא תודירטמה תויעבהו ,תויבוליש חנומב שמתשמ ונניא רפלק

 תריציו עדימה ףותיש יבחרמב ןיידע תואצמנ ןה .תויבוליש תובייחמה הלאמ תויסיסב רתוי הברה

 תלטה רושימב תגשומ תויהל הלוכי תויבוליש רשאכ ,ןיעידומה תליהקב תיתונכוס-ןיב היצרגטניא

 תיסיסבה ותשיגש רורב ,תאז םע .תונושה תויונכוסהמ תוירקחמה תונבותה סוניכו תומישמה

 להנמ לש ותלוכי תא ליבגמה הז( קוחה תולבגמב ,הלועפה ףותיש תויורשפא יוצימב תדדצמ

 לש "תולבי לע ךורדל" אלש תובישחה ,)ןיעידומה תויונכוס יניינעב ברעתהל ימואלה ןיעידומה

 לע םזגומ סמוע רוציתש רתי תויזוכירמ תוענמיה( ילוהינה ןויגיההו ,תכרעמב םינושה םינקחשה

 חפונמ וגאמ ענמיהל וילעש רבס רפלקש רכינ ,ותולהנתה ןפוא תא ורואית יפ לע .)םיריכבה םילהנמה

 הנגהה רש רזוע היהשכ ,ןכל םדוק וא אישנה ידי לע ופקענ ויתויוכמסו ודובכשכ גילבהל ףידעהו ידמ

 .דרשמל םיפופכה ןיעידומה ינוגרא ןיב הלועפה ףותיש תא רפשל ידכ ודובכ לע לחמו ןיעידומ יניינעל

 ויעדומ ויה עירכמה םבורש( םינוגראה ישאר םע ןומא יסחי תריציב דקמתה אוה ןיעידומה להנמכ

 ןומא יסחי .םהבש םיריכבה לע שגדב ,ול םיפופכה םידבועה םעו )ודיצמ הבר הכרעהל וכזו וידידיו

 .יתונכוס-ןיבה הלועפה ףותיש יוצימל רתויב הבוטה הבורעה ותייארב ויה הלא

 ןיבל תיניעידומ המישמכ רורטב קבאמהו ןוחטיבה יכרוצ ןיב ןוכנה ןוזיאב קוסעל הברמ רפלק

 יתורשל םינימז םהלש תרושקתה ינותנש ,ב"הרא יחרזא לש תויטרפל תבייחמ איהש הרידחה

 הב ךרדהמ ויתונורכיזו וזה הרידחה תקמעהמ הקומע העיתר שח אוה .תומיוסמ תולבגמב ןיעידומה

 ךכל רע אוה תאז םעו ,רוחש לגדכ ורובע םישמשמ הנידמה יבשות ירחא בקע ינמרג חרזמה יזאטשה

 תא ריכהלו םיעוגיפ לכסל ןיעידומה תלוכי ,הטאד-אטמה לע שגדב ,יטניגיסה עדימה רומיש אללש

 :אוה הז רשקהב .דאמ עגפית רורטה תויתשת

 גיצהל ונויסינ תא החודו ןיעידומה תליהקל םוצע קזנל םרגש דגוב ןדואונס דראודאב האור .1

 תחת העריאש ,השרפל ותסרג תא רפסמ אוה תעב הב .תינוטלש תותיחש ףשוחכ ומצע

 םידישחמ םינמיס לע עיבצהל היה ןתינ םנמאש הנעטה תא ססבל הסנמו ,ותרמשמ

 לש )CLEARANCE( גוויסה ירתיה לוהינב תוינבמ תויעב לשב לבא ,ןדואונס לש ותולהנתהב

 .יוקל היה אשונב לופיטה ןיעידומה תליהק לש ןלבקה ידבוע
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 ונומאב תוכזל ידכ ,ןיעידומה תליהק לש התלועפ ךרד תא רוביצל ריבסהל ךרוצב ריכמ .2

 .ולש תופיקשה תסיפת תרגסמב תאז .ויתוששח תא עיגרהלו

 םעפה .תויטרפל הרידחה תקמעהב תולובג תוצחל אלש הדפקהל הבר תובישח סחיימ .3

 עיבהשכ התייה ינידמה גרדה לש הטלחה יבגל ותעד המ המבוא אישנל רמא הב הדיחיה

 .תויטרפב העיגפל ליבוהל רומא היה ותייארבש דעצל תודגנתה

 המישמה ,רפלק לש ותייארב .תוטלחהה ילבקמ םע ןיעידומה יסחיב קסוע רפסב דבכנ קרפ

 Speaking truth( טילחהל תוכמסה לעבל תיניעידומה תמאה תא רמול איה ןיעידומה לש תירקיעה

to power(, ןיצקכ דוע תאז תושעל שרדנ אוה .ונזאל המיענ הנניא איהשכ םג ,קרשו לחכ אלל 

 ידכ .אישנל ימויה ןיעידומה ןוכדע תא גיצמה ןיעידומה שארכ ןבומכו ,םאנטייוב הטמב ןיעידומ

 הנכומ ,בטיה תססובמ תויהל הכירצ איה יוארה בשקל הכזת ןיעידומה תרימאש חיטבהל

 ,הריהב ןושלב תגצומו תיתיצמת ,הליהקה תולוכי לכ תא הפיקמו תיביטרגטניא ,הבר תויעוצקמב

 לבקמ יכרצל הבושקו הירסמ תא תוריהמב ןיבהל תלוכיה תא םירפשמש םירזעב תבלושמ

 אישנה לש ימויה ןוכדעה תמישמ תא תאז רואל ומצע לע חקל רפלק .ותוניינעתה ימוחתלו תוטלחהה

 .ךירדתה תנכהל יארחא היהש תווצה םע דחי

 תא גיצהל גהנ רפלק ,בגא ךרד(

 דחא לכשכ חישק קתועב חווידה

 קדהמב רבוחמ ךירדתה יקתועמ

 םיקדהמה הגצהה ידכ ךותו ידרשמ

 דרשמב חיטשה לע םילפונ ויה

 רוקיבל עיגה המבואשכ .לגלגסה

 ימואלה ןיעידומה להנמ דרשמב

 םיקדהמב אלמ דכ ומע איבה אוה

 תא ףוסאל גוהנ ודרשמבש רפיסו

 וזו ךורדתה םותב םיקדהמה

 .)םהילעבל םריזחהל תונמדזה

 םיטביה הז ןוידב שיש ףא ,תוינידמה לע ןוידב תוברועמ לכמ תוקידאב ענמיהל ןיעידומה לע ,תעב הב

 רומשל ותלוכיב עוגפל הלולע וזכ תוברועמש אלא ,ןיעידומה לש ודיקפת הז ןיאש קר אל .םייניעידומ

 רצונשכ ,תאז םע .תיניעידומה תמאה תא תויביטקפאב רמול ותלוכיל תינויחה תויביטקייבואה לע

 שרדנ אוהו ינידמה גרדה לש ותרשמ אוה ןיעידומה ,תינידמ תוחילש וילע תלטומ רשאכ וא ,ךרוצ

 המבוא וילע ליטהש תוחילשה אוה הז רשקהב רפלק רפסמ וילע טלובה הרקמה .המישמל םתריהל

 ןיטולחל יטסילאירוס עוריא והז .יאקירמא ריסא רורחשל איבהל ידכ האירוק ןופצל תאצל

 .רפלק לש דחוימה ונונגס ללגב אקווד ילוא ,החלצהב רתכוהש

 תורטמה םודיקל םישרדנה םייטקרוק ןומא יסחי םייקל ךירצ ןיעידומה טינרבקה לומש דועב

 ,הרקבהו בוצקתה ינונגנמ םע םיסחיה תוכרעמש ירה ,ינידמה גרדה תטלחהל םאתהב תוימואלה

 לש חוקיפה .תויתייעבו תובכרומ ןה ,םיתבה ינשב ןיעידומה תודעו םעו ללכב סרגנוקה םע ירק

 םע תידדה הנבהו ןומא לע תתתשומה תכרעמ םייקל ןיעידומה לע דקפתל ידכו ,ינויח אוה סרגנוקה

 ,תויעבל האלנ יתלב רוקמ אוה יטילופה חתמה ,תאז םע .תוגלפמה יתשמ םיטלובה סרגנוקה ירבח

Breitabart. Photo: Saul Loeb/AFP/Getty Images 
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 םוסרפ ךרד רובעו ,תיניעידומה תוליעפה ףקיה םוצמצ םיתעל בייחמש ,ביצקתה רושיא יאמ לחה

 רודכ ןיעידומה שיא רבעל םירדרדמש תנווכמ יתלב תועט םיאטבמ וא םרשקהמ םיאצומה םיטוטיצ

 המויק תא שיחכה רשאכ סרגנוקה תא העטהש רפלק םשאוה ,ךכ .תויתרושקת תופקתה לש גלש

 אוה יכ ויתונעט לכ וליעוה אל .ב"הרא יחרזא לכ לש תרושקתה ינותנ םירגאנ התרגסמב תינכת לש

 תמייק םאה הלאשל אל ךא ,המוד ןיינעל םצעב הנעו ןיינעב לאשנש הלאשה תא ןיבה אל טושפ

  .וזכ תינכת

 ,תויתרושקתה ויתועפוהב תוטעמ אלה ויתוקלחהל סחיב םג ומכ ,הז רשקהב רפלק לש הנקסמה

 הנניאש הגלפמה לש םיגיצנה םג ןכש ,תיעוצקמו תיתכלממ השיג לע רומש – הילאמ תנבומ יד איה

 ינפב העפוה לכל בטיה ךמצע ןכה תעב הבו ,ימואלה ןוחטיבל ןיעידומה תובישח תא םיניבמ ןוטלשב

 ,שגפמה ןמזב יברימ זוכיר לע רומשו בטיה בשקה ,ותוא דבכ ,ךב עוגפל ןיינע ול תויהל יושעש םרוג

 .םקויד לע םירבד דימעהלו ןקתל זרדזה ,תיעט םא .בר ריחמ םלשל דמוע התא תועט לכ לעש םושמ

 .קזנה תדימ תא םצמצי ילוא לבא ,רוזעי חרכהב אל הז

 
 

 

 

 

 

 

 

 יאקירמאה רוביצהש רובס אוה .רפלק יניעב תובישח בר ךרע איה רוביצל ןיעידומה לש תופיקשה

 דוקפתב עגפי אלש ןפואבו ךרוצה תדימב ותוא ףתשל ךרוצל רבעמו ןיעידומה תליהק לש ןכרצ אוה

 ,תיתנש ברה ןיעידומה תכרעה ומכ םייטנבלר םיירקחמ םירצות וינפב גיצהל םוקמ שי ,ןיעידומה

 חיטבהל התילכתש תדסוממ תכרעמ םיקהש ךכב האג אוה .'דכו ב"הרא לע םימויאה תנומת

 .יאקירמאה רוביצה לומ תופיקש

 ללוכ ,םוחת לכב תיגולונכטה המדיקה תיזחב דומעל ןיעידומה לש ךרוצה תא בטיה ןיבמ רפלק

 םודיקב תקסועה תיטרפה היישעתל ןיעידומה ןיב םיסחיב קוסעל הברמ אוה ,ךכיפל .עדימה םוחתב

 םיחיטבמה הלא םירשק חופיטל הבר תובישח סחיימ אוה .ןיעידומה תליהקל תשרדנה היגולונכטה

 תאז .ץוח רוקימב שומישב דדצמ אוהו ,ינקירמאה ןיעידומה לש יגולונכטה ןורתיה תא ותייארב

 םישרמ אלו רצק היה היישעתב ולש קרפהש ףא לעו הלא םיסחי תנייפאמה תושיגרה תורמל

 .הישעתה םע הלועפה ףותיש םודיקל םיסנכ לש םזיל ךפה אוה NGA-ה שארל ךפהש זאמ ,דחוימב

 ומלוע תסיפתב יסיסב יונישל האיבה אל ךא ,הזה פ"תש תא ביחרהל תלוכיב העגפ ןדואונס תשרפ

 .הז םוחתב רפלק לש

The Guardian. Photo: Michael Reynolds/EPA 
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 המגודב ,תימואלה המישמל גייס אלל תוביוחמב ןייפאתהל הכירצ תיניעידומ תוגיהנמ ,רפלק יניעב

 שארב שכר אוה הלאה םיכרעה תא .תויעוצקמבו תויתריציב המזויב ,רשויב ,תועינצב ,תישיא

 הנידממ ומע דדנ ריעצה רפלקו רשקה ליחבו ןיעידומב הנשמ ףולא היה ויבא( וירוהמ הנושארבו

 תא הבייחש קוראפ ךלמה םע תירקתב ויבא ךבתסה םש ,םירצמב תקתרמ הפוקת ללוכ ,הנידמל

 גואדלו וישנאל בושק תויהל יניעידומה גיהנמה לע ,תאז לכל רבעמ לבא .)תוריהמב בוזעל החפשמה

 םיכרעהש םושמ רקיעבו יבטימ דוקפת חיטבהל ידכ תושעל ןוכנה רבדה הזש םושמ ןה .םהיכרצל

 דואמ האג רפלק .ומצע יניעב תוחפל ,רפלק לש ותוישיא תיצמת םה םיינקירמאה םיילרבילה

 אוה .יאקירמאה ןיעידומב תיב"טהלה הליהקה ישנא ןשארבו תושלחומ תויסולכוא ןעמל ותיישעב

 ונייטצהש םיבר םימוחתל תורזועב ומצע ףיקהו ןיעידומב םישנה לש תולוכיל הכרעה אלמ םג

 םיתרשמה ללכל םג גאד רפלק לבא .םיריכב הלהנהו דוקיפ ידיקפתל םישנ הנימ ףא אוה .ןתדובעב

 םהב ןמז יקרפ םתואב םידבועב העיגפה תא רשפאה לככ םצמצל ותחלצהב ראפתמ אוהו ןיעידומב

 .תושק םהב עוגפל ומייאש ,תויביצקת תורזג ןיעידומה לע ותחינ

 עוציב ןפואו הערתהה ןוגכ ,תיניעידומה היישעה לש תויסיסבה תויגוסב טעמ קר קסוע רפסה

 ALL( רקחמ ידיקפת םג ללכ רפלק לש תורשה לולסמש תורמל ,יניעידומה רקחמה תומישמ

SOURCE ANALYSIS  תגשה הנושארבו שארב איה ןיעידומה תדובע ותייארב .)ינקירמאה חונימב  

 םהיתובשחמ תאירקו םיעוריא לש יפצ אלו ,הז אשונב הכרעה ןתמו םירז םימרוג לש תודוסה דוס

 .תומולעתבו תודיחב אלו תודוסב דקמתהל לוכיו ךירצ ןיעידומה וננושלבו ,הלא םירז םימרוג לש

 אל( תויפצ םאתל ידכ ,בושו בוש םיריכבה ןיעידומה ינכרצ ראשו אישנה ינפב תאז ןייצל גהנ רפלק

 ,תאז תמועל .)תורקל דמוע המ הפצי ןיעידומהש תופוכת םיתעל םיפצמ הלא ןכש ,החלצהב דימת

 תוריהזב רקיעבו ןולשיכ לש הרקמב ריקחתה עוציב ןפואב ןוידל תיסחי בחרנ םוקמ שידקמ רפלק

 תחא .תורהמנ תוישיא תונקסמל עיגהל םיזפחנש ינפל תשרדנה הבחרה היארבו תשקבתמה

 סיסבב עוגיפה ןיינעב ,ינוציח ץעויכ שמיש הל ,הריקחה תדעו איה שמתשמ אוה ןהב תואמגודה

 דקפמ לע תקדצומ יתלב תוירחא ליטהל התייה המגמה םש ,1996-ב הידועסב רבו'ח ינקירמאה

 .הדיחיה

 ספתנ ןהמ תוברבש ,תוריעסמ תוישרפב הסומע התייה ימואלה ןיעידומה להנמכ רפלק לש ותפוקת

 קרפ שידקמ רפלק .ותמצוע תא חיכוה ,ןדאל ןב לוסיח ןשארבו ,תורחאבו ,ודי רצוקב ןיעידומה

 םהבו םינקירמא העברא לש םתומל הליבוהש יזאגנבב תיאקירמאה תוגיצנה לע הפקתהל בחרנ

 ,תיטילופ תקולחמב היגוסל ךפהש ,הז רשקהב לשממהו ןיעידומה לע ןגמ אוהו ,סנביטס רירגשה

 תמועל .המיאתמ הנכה אלל ורמאנש מ"ואב הרירגשה לש הירבד לע תרוקיבל ףרטצמ אוהש תורמל

 .רצק רוכזאל םיכוז יברעה ביבאה יעוריאו קאריעו הירוס לע ש"עאד תוטלתשה ,תאז

 הלשממה שאר םע רפלק לש ויתושיגפ יתש לע תוטודקנא טעמל ,דאמ טעמ רפסב תרכזומ לארשי

 םע ןיערגה םכסה לע הלשממה שאר לש םעזה עקר לע הבר תורירקב הנייפאתה הנושארה ,והינתנ

 םדיקו גשיה תניחבב היה םכסהה תאז לכב לבא ,ידמ רתוי הרתיו ב"הרא רפלק יניעב םג( ןאריא

 יליצמ ויה וילא תוולנהמ תחא לש התחפשמבש והינתנל רפיס רפלק .)תוביציל םייוכיסה תא

 וכותבש םידממ בע רפס וינפב גיצה והינתנ .ץיוושואב וחצרנו םיצאנב ומחלנש הלאכ ןכו ,םידוהי

 ןידה תיבב רענכ רקיבש ,שגרנה רפלק לצאו םימעפ ןוילימ 6 תונטק תויתואב ידוהי הלימה הבותכ

 עורה לע רוא ךופשל ןיעידומה לע ,ימואלה ןוחטיבה לע הנגהל רבעמש הרכהה הדדחתה ,גרבנרינב



 6 

 ךכו רגיס ול עיצה והינתנ החישה םותב .האושה ומכ םיעוריא לש תונשיה עונמל ידכ םלועב

 ןרק והינתנ ,פמארט לש ונוחצינ ירחא דימ – היינשה השיגפב .המיענ הריוואב החישה המייתסה

 .רגיס לכסותמה רפלקל עיצה םעפה םגו ,חונינ רתוי הברה היהו רשואמ

 תוריחבב תיסורה תוברועמה ןיינעב ותסרג תא גיצהל ידכ ורפס תא בתכ רפלק ,רבד לש ופוסב

 יכ ,ינקירמאה ןיעידומה ידיב רבצנש ןיעידומה ללכ ךמס לע ,ענכושמ אוה .2016-ב תואישנל

 תצפהו תוגלפמה יתש לש םירתאל הרידחה ,RT היזיוולטה תנחת תועצמאב תיסורה תוברועמה

 תוחנומ וא תויודב תויוהז תלעפה םג ומכ ,רחבנש יותיעב תיטרקומדה הגלפמב אצמנש רמוחה

 הגהנהה ידי לע רשואש ,בטיה ןנכותמ יסור ץמאממ קלח ויה ,תויתרבחה תותשרב הבקסוממ

 יסורה ץמאמה יכ סרוג ונניאו םיסורה ןיבל פמארט הטמ ןיב פ"תש היה יכ ןעוט ונניא אוה .תיסורה

 רבודמ ,ותייארב .תיסורה תוברעתהה םצעמ דאמ דרטומ אוה לבא ,תוריחבה תואצות לע עיפשה

 יושע אוה .תיגטרטסא העפשה לאיצנטופ לעב אוהו העדותה לע עיפשהל ותילכתש ,שדח גוסמ םויאב

 ןיעידומהש הדומ רפלק .יטניק חוכ תלעפה אלל ב"הרא תוינידמ לע עיפשהל ינוציח םרוגל רשפאל

 קימעמ וניא אוה ךא ,הזכ גוסמ םויא םע דדומתהל ללכ ןכומ היה אל השעמלו עתפוה ינקירמאה

 ןולשכמ רוזגל שי םייתסיפתו םיינוגרא םיחקל ולאו וזה תונכומה רסוח לש תועמשמה יהמ הלאשב

 חוכיווב דקמתמ אוה תאז םוקמב .יסורה ץמאמה תא דעומ דועבמ לכסלו עירתהל ןיעידומה

 יסורה ךלהמה ינייפאמל רשאב פמארט אישנה ןיבל ןיעידומה תליהק ןיב ב"הראב ררועתהש

 סרגנוקל ,המבוא אישנל התגצהו עראש המ יבגל ןיעידומה תכרעמ תסרג שוביגל ומדקש םיכלהמבו

  .בחרה רוביצלו

 ב"הראל המרגנש הכובמהמו ב"הראב ןיס לש םיינרדוח ןיעידומ יעצבממ שגרתמ ונניא רפלק

 .הפוריאב התירב תולעב לש םיגיהנמה דגנ םיינקירמאה לוגירה יעצבמ לש הפישחה תובקעב

 יסורה העפשהה עצבמ תאז תמועל .ןויבה םלוע לש דרפנ יתלב קלח םהש םירקמ הלא ,ותייארב

 ח"ודל ףרוצש חפסנהש בגא ןיינעמ .ותוא םיממוקמ הז ןיינעב ןיעידומה תולהנתהל פמארט תבוגתו

 לומ RT-מ תוחפ אל תוליעפ ויה .יס .יב .יבהו הריז'גלאש הלגמ תיסורה תוברועמה לע יבמופה

 .םדקל וסינ ןתוא תויטילופ תופדעה םתסה ןמ ויה ןהל םגו יאקירמאה רוביצה

 תודדומתהב תוקומע ברועמ היה תישיא אוהש אוה רפלק לש הזה חותינב םיהדמ ידש המ

 היה אוה ןיעידומל הנגהה רש רזועכ .רצוי אוהש תויונמדזהה םעו רבייסה ימויא םע תיאקירמאה

 יכרדלו רבייסה ימויאל סחייתהל הבריה אוה ויתואצרהבו רבייסה דוקיפ תמקה ימזוימ

 תוידוסב העיגפ אוה ,וילאמ ןבומהו ,ןושארה – םימויא השולש לע עיבצמ רפלק .םמיע תודדומתהה

 ,עדימה תויטרפב וננוחטיבב עוגפל ךכבו רבייסב תוליעפ תועצמאב ןגומ עדימ גישהל תונויסינ ידי לע

 המלעה וא םתריגסל איבהל ידכ םירתא תפצה ללוכ ,ותונימזבו עדימב עוגפל תונויסינ – ינשה

 עוגפל ידכ עדימ לש היצלופינמ – ישילשהו ,תכרעמה דוקפתב עוגפל ידכ םירגאמב עדימ שובישו

 לש טנרטניאה"ו תיתוכאלמה הניבה ,תמדקתמה תיחרזאה הנפצהה ןדיעב .עדימה תונימאב

 ןגהל ןיעידומה ימרוג לש ישוקה רבוגש אלא ,ברעמה לש תועיגפה ויניעב הלדגש קר אל ,"םירבדה

 .רבייסה בחרמב לועפלו

 יניעב ןיעידומה לש היגולודותמה לע דאמ דמלמ תעב הבו קתרמו הנהמ רפס והז ,רבד לש ופוסב

 ףאו ,החלצההו היישעה תוודח תא ןהו ,םילוכסתהו םיישקה תדרח תא ןה ורשב לע הווחש החמומ

 ומצע לע לבקל ותוא ועינהש ,תימואלה המישמל תוביוחמה תאו חורה רוק תא דביא אל םעפ
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 ןעטנש רחאל ,רפלק אצמש המחנב חנקא .תובכרומ הכ תומישמ לע דוקיפל תכלוהו הלדג תוירחא

 ןדובניא ליוו לש ורמאמב ,םירק יאה יצח לע תיסורה תוטלתשהה תא קיודמב הזח אל ןיעידומה יכ

 THE SEVEN IMPOSSIBLE DEMANDS POLICYMAKER" 2014 ראורבפמ FOREIGN POLICY -ב

SPLACE ON INTELLIGENCE"  תועט םוש השעת לאו דיתעה לע תקיודמ תיזחת יל ןת" טרפבו". 

 .DIA-ה שאר היה רפלקש ןמזב ב"הראב ןיעידומה חפסנכ תרשל יל ןמדזה ,תישיא תחא הלימ דועו

 ,דקפמה חורל תודוה הבר הדימב רשפאתהו ללכהמ אצוי היה ןוגראה םע דחוימה הלועפה ףותיש

 .תפתושמה היישעה םודיקל ןמז שידקהל ותונוכנב רתיה ןיב האטבתהש

 

 


