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 התחרות העולמית על העליונות

, בין בדגש) הטכנולוגיה בתחומי על העליונות התחרות העולמית תתגברמ בעת האחרונה

-בדגש על טילים היפרהנשק ) ,(מחשוב קוונטיו רובוטיקהבינה מלאכותית, על  היתר,

)פירוט  כולל בקוטב ,משאבי טבעעל ו על נתיבי סחר החלל והשליטה, ונשק אנרגטי(סונים 

ובולטות בה מדינות  רוסיהו סיןארה"ב,  ,מעצמותה בלב התחרות מצויות בנספח(.

 .ויפן הודו ,צרפת ,גרמניה נוספות, בהן, בין היתר,

  

 (ואינדיבידואליםעל פני חברות עסקיות ) מדינתייםומוסדות  ממשלות מובלת ע"י תחרותה

מתבטאת בין היתר  , והיא(לכוחות השוק החופשי הותרת המגרשעל פני ) לאומית ראיהוב

רכש חברות,  ייעודיות, ארגוניות הקמת מסגרות, לאומיותתחרות  אסטרטגיות בגיבוש

 .חומות"וגם "הגבהת  הגדלת תקציבי מו"פ הכשרה ותחרות על כ"א מיומן,

 

הסינים הגדירו  ," צבאייםבינה מלאכותית"מרכזי  ארה"בו בין היתר, הקימו סין, רוסיה ,ךכ

והשקעה של מיליארדי  2030יעד לאומי של הובלה עולמית ב"בינה המלאכותית" עד 

רוסיה גם  .פיקוד ארקטי רוסיה הקימהו חללח ווכפיקוד  הקמת דמת, ארה"ב מקדולרים

במקביל מהדקות מאך.  10הזדרזה לטעון כי פיתחה כלי טיס שיכול להגיע למהירות של 

את הפיקוח וההגבלות על השקעות ארה"ב, בריטניה, גרמניה ומדינות מערביות נוספות 

 .זרות, על מנת להגן על היתרון התחרותי שלהן

 

 , כימשנות סדרי עולםעל סף פריצות דרך טכנולוגיות  הבנה כי אנו נמצאיםה ,ברקע

 וכי בכל תחומי החיים, משמעויות מרחיקות לכת להובלה או להיוותרות מאחור יהיו

התחרות היא רב מימדית, עם זיקות והתלכדויות בין התחומים השונים, ומחייבת 

 התייחסות כוללנית.

 

התחרות על העליונות תשפיע על מאזן הכוחות העולמי והאזורי ועל היחסים בין מדינות 

ובינן לבין המעצמות העולמיות. גלום בה פוטנציאל למתיחות גוברת מצד אחד )בין אלה 

http://www.pmo.gov.il/


 

 
 -בלמ"ס-

 

2   / 5 
 

 , משרד ראש הממשלה, משרד המודיעין
    9195017מיקוד , הקריה ירושלים, 3רח' קפלן 

 02-6707139פקס:   ,02-6773767טלפון: 
www.pmo.gov.il 

 

Ministry of Intelligence, Prime Minister’s Office  

Kaplan 3, Jerusalem, 9195017, Israel 

Tel: +972 (2) 6773767, Fax: +972 (2) 6707139 

  

State of Israel 

Ministry of Intelligence 

 מדינת ישראל
 המודיעיןמשרד 

שיכולים לפתח את הטכנולוגיה, אלה שיכולים לקנות אותה ואלה שלא יכולים לפתח ולא 

 מצד שני. like mindedלה בין מדינות יכולים לקנות(, ולשיתוף פעו
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 נספח

 

בינה הסביבו ניטשת התחרות כיום הינו  העיקריהתחום  - טכנולוגית-המדעיתהתחרות  .1

 150ייה של תעש הקמתקבעה יעד להובלה עולמית בתחום ו , למשל,סין .מלאכותיתה

ישלוט  , והנשיא פוטין קבע כי "מי שיוביל בבינה המלאכותית2030מיליארד דולר עד 

בלוקצ'יין יישומי  מחשוב קוונטום, ולוגים בולטים נוספים בתחרות הםתחומים טכנ בעולם".

 IOT ,NANOהנדסה גנטית,  נוספים, דוגמת תחומים טכנולוגים ישנםרובוטיקה. ו סייבר

, שאינם בולטים עדיין כיום בתחרות בין מדינות, אך גם הם בעלי 3D))הדפסת תלת מימד ו

יקושרו בעתיד לתחרות העולמית על  סביר כיו לשנות תחומי חיים רביםפוטנציאל 

על העליונות מתבטאת גם בתחרות על כ"א מיומן  תחרותהמכל מקום,  העליונות.

 ע"י ארה"ב ומדינות מערביות נוספות, "חומותהגבהת "ב בתחומים הרלבנטיים, ובמקביל

 ידע וטכנולוגיה אזרחיתב( FDI)השקעות זרות לפיקוח והגבלות על  בכל הקשור

על השקעות  הגבלות חדשות( 2018)אוג'  הטילה לאחרונה ,לדוגמא, גרמניה מתקדמת.

, והנשיא טראמפ חתם בימים "אינטרסים חיוניים"מה שהגדירה כהגנה על ל זרות

האחרונים על חוק שמגביר את יכולת הפיקוח על השקעות זרות בארה"ב ומכוון כנראה 

 בעיקר נגד סין.

 

 ,הטכנולוגיה האזרחית והצבאית כרוכים זה בזה תחומי - חרות בטכנולוגיה צבאיתהת .2

 ישנם ,בה בעת. טכנולוגיות משמשים בו זמנית בשני התחומים יותוידע ויכולות תשתית

צבאית -ליונות הטכנולוגיתעה לעבתחרות ו ,פיתוחים טכנולוגים ייעודיים לצרכים צבאיים

לוחמת סייבר, טילים  ,יישומי בינה מלאכותית אוטונומיה,הרובוטיקה וה בולטים תחומי

 היפר סוניים )לצד רוסיה גם סין וארה"ב מפתחות פלטפורמות היפרסוניות(, יכולות לחימה

נבחנת הדרך  בתוך כך הגרעיני. של הארסנלמודרניזציה ו "חמקנות" ,נשקי אנרגיה, חללב

הבינה תחומי בשדה הקרב, מתוך הבנה ש מכונה-לציוות אדםהאפקטיבית ביותר 

של הזדמנויות וסיכונים המלאכותית והרובוטיקה המתפתחים ייצרו אופקים חדשים 

)ראו בהקשר זה בין היתר מסמך של משרד ההגנה  אופרטיביתלעליונות אסטרטגית ו

  שהתפרסם במאי השנה(. .Human machine teamingהבריטי, בנושא 

 

 

התחרות על נגישות ושליטה במשאבי טבע גוברת בין היתר  – טבע תחרות על משאביה .3

 םמיגורש ,אקלים ישינויו שגורמים ללחצים על כלכלות, ,שינויים דמוגרפים קעעל ר

הצטרפות בשל  . בנוסף,בקטבים חדשה נגישות להיווצרותאך גם  ,מדבורללבצורות ו
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הכוללת עולה  הצריכה ,דמה הטכנולוגיתימוצרי הק לשכצרכניות אוכלוסיות בעולם 

הדואגת לביטחון תזונתי  , למשל,סין .מן הטבע םמשאביל ותורמת לגידול בדרישה

, ובתוך קרקעות חקלאיות ויבולים ברחבי העולם רכש/החכרה שלפועלת ל ,לאוכלוסייתה

תהליכי מחשב  וגם מניעה באזורים שוניםבמוצרי מזון ממחסור עתידי  כך מעוררת חשש

יש פתרונות טכנולוגים והנדסיים, אך  בתחום המים .במדינות אחרות מזוןביטחון בנושא 

ובתחום , והתחייבויות למיזמים לאומיים ארוכי טווח בהיקף נרחבהשקעות  הם מחייבים

 קיימת לטווח הארוך מגמת פיתוח ומעבר למקורות אנרגיה מתחדשת ו"ירוקה" האנרגיה

השילוב של עוד יגדל.  יםיליפוס לקיםבמקום נפט וגז, אך בשנים הקרובות הביקוש לד

הצרכים הגדלים ומתיחויות בינלאומיות מגביר את העיסוק בביטחון האנרגטי ואת 

התחרות על נגישות ושליטה על משאבי טבע גם מחוץ לגבולות הטריטוריאליים של 

 מדינות, ובתוך כך לעליית תביעות לזכויות בטריטוריות בינלאומיות.

 

העיסוק  דעכו מאז קריסת בריה"מ -במאזן הכוחות הצבאי  עליונותה לעהתחרות  .4

שאפיינו  באית כמשקל נגד לאיומים מדינתייםשל מדינות אחר עוצמה צ ריצההעולמי וה

טרור, בעוד ארה"ב והמערב התמקדו ב בה בעת, ת המערכת הבינ"ל "במלחמה הקרה".א

ק, לוב וסוריה(, פרוליפרציה וקידום ערכי הדמוקרטיה )המלחמות באפגניסטאן, עירא

המדינות חוזרות  בשנים האחרונות רוסיה וסין נותרו ממוקדות בסגירת הפער מול ארה"ב.

 לעסוק בבנין כח צבאי למול איומים מדינתיים סימטריים תוך עדכון יציבתם האסטרטגית.

בתוך כך, התחרות הצבאית מתפשטת גם לחלל, כאשר ארה"ב מקדמת הקמת פיקוד 

-Blueבהשקעות עתק, בין היתר של סין והודו, בציי מים כחולים )חלל, ומתבטאת גם 

water navies.בראיה אסטרטגית ארוכת טווח ) 

 

המעורבות של  בתחום הכלכלי מתגברת – סחרו שינוע תיבינעל ותחרות על שווקים  .5

ממשלות בקידום ודאגה לשווקים עבור שירותים וסחורות מתוצרתם. מדיניות המכסים 

"כלכלה פרוטקציוניסטית" לעבר בהתנהלות  הינה ביטוי בולט לשינוישל הנשיא טראמפ 

 ,תנהלות בכללי שוק חופשיהזאת, על פני מגמות הגלובליזציה וה"מלחמת סחר". ו

פיתחו תכניות  והודו סיןעל כתפי המגזר העסקי. המותירות את עיקר התחרות 

 לשווקים בינלאומיים אשר ישרתו אותן בהשפעה ונגישות יצירת נתיבי סחראסטרטגיות ל

( והודו עם "הציר צפון דרך המשי הימית והיבשתית) one belt one roadסין עם יוזמת  -

הנשק בולטת מגמת בתחום סחר עם מערב רוסיה דרך מרכז אסיה.  תהו, המחבר אדרום"

 . על פני תחרות ועסקאות עם חברות GTG)) עסקאות בין ממשלותמעבר לה
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התחרות על העליונות היא רב מימדית, עם זיקות והתלכדויות בין הנושאים השונים,  .6

וצפויות להיות לה השלכות על כל תחומי החיים. להובלה או לחילופין היוותרות מאחור 

בתחרות זו תהיינה משמעויות מרחיקות לכת בכל הקשור למאזן הכוחות העולמי, 

האזורית וליכולתן למצות הזדמנויות מצד למעמדן של מדינות במערכת הבינלאומית ו

אחד, ולהתמודד עם איומים חיצוניים ואתגרים פנימיים מצד שני. ההכרה המחלחלת 

בכך כבר מניעה ממשלות לרכז משאבים חשיבתיים, ארגוניים ותקציביים בתחומים 

הנתפסים ככאלה המצויים בליבת התחרות, ובמקביל, כאמור, להגביר את הפיקוח 

בכל הקשור לגישה של גורמים זרים למוקדי ידע וטכנולוגיות מתקדמות,  וההגבלות

 על מנת להגן על יתרונן האיכותי. 
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