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הניוזלטר שמפיץ המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין מרכז מאמרים וכתבות המכסים את
תחומי העיסוק השונים של המכון  -מודיעין ,מתודולוגיה של המודיעין ,התפתחויות מרכזיות בעולם
המחקר בתחום ועוד.
בחרנו וריכזנו משאבים עדכניים עבור הקוראים והקהילה שלנו ,וחילקנו אותם לקטגוריות שיסייעו
לכם למצוא את החומרים הרלוונטיים ביותר עבורכם.
המכון בוחר את התכנים הכלולים בניוזלטר זה על בסיס שיקולים מקצועיים ושיקולי עריכה .המכון
אינו אחראי על תכני האתרים ועל הקישורים החיצוניים שהניוזלטר מפנה אליהם.

דיסאינפורמציה
• דו"ח מפורט של מטא שחושף את מבצע התודעה הרוסי "הגדול והמורכב ביותר" שהם סיכלו מאז
תחילת המלחמה באוקראינהhttps://www.theverge.com/2022/9/27/23374819/meta- .
russian-influence-ukraine-war-campaign-propaganda
• מאמר המציע מתודולוגיה יישומית מהמלחמה הקרה שאותה הגתה ארה"ב על מנת להתמודד עם
דיסאינפורמציה של ברית המועצות.
• https://www.belfercenter.org/publication/whats-old-new-again-cold-war-lessons-
countering-disinformation

מתודולוגיה מודיעינית
• פרסום של המכון על התמודדות עם הטיות קוגנטיביות היא אחד האתרים הגדולים של ארה"ב .המאמר
מציע חלוקה ייחודית של הטיות קוגנטיביות לאשכולות ,ממפה משפחות של פתרונות מוכרים להטיות,
ומציע מסגרת שמסייעת בבחירת פתרונות רלוונטיים.
https://www.intelligence-research.org.il/post/cognitive-biases-solutions
• המלחמה באוקראינה לימדה אותנו את החשיבות של מודיעין גלוי .בפוסט ה"מעט" שונה הזה ,מדגים
הכותב את המגבלות של התבססות על שיטות אוסינט ,וובינט ומדע נתונים ללא מומחיות תוכן במושאי
המחקר.
https://gru.gq/2022/09/17/quantified-failure/

חלל
• כתבה המתארת את שיתוף פעולה ההכרחי שמתקיימת בין המגזר הפרטי לבין הגופים הביטחוניים
בתחום החלל,לצורך התמודדות עם איומים מודיעיניים.
https://spacenews.com/private-industry-aims-to-fill-demand-for-space-threatintelligence/
• פיקוד מבצעי החלל האמריקאי מקצים מומחי אבטחת סייבר ומודיעין לעבוד לצד מפעילי לווינים כדי
שהם יהיו מוכנים להגן על המערכות האמריקאיות מפני האיומים השונים.

• https://spacenews.com/space-force-shifting-resources-to-intelligence-and-
cybersecurity/

ביטחון לאומי
• עיקרי סדרי העדיפויות הלאומיים של ה NSAוראשי קהילת המודיעין האמריקאית ,כפי שפורסמה בפסגת
המודיעין והביטחון הלאומי ב.2022-
https://www.nsa.gov/Press-Room/News-Highlights/Article/Article/3170383/nsaintelligence-community-leaders-lift-veil-on-strategic-priorities-during-202/

תרבות מודיעינית
• בחודשים האחרונים ,ממשלות ארה"ב ,בריטינה ,אוקראינה ומדינות שותפות בנאט"ו מתדרכות באופן
קבוע את התקשורת אודות המודיעין שלהם בנוגע לרוסיה ולמלחמתה עם אוקראינה ,וזאת למרות
שמדובר בחומרים מסווגים.
https://theconversation.com/why-are-governments-sharing-intelligence-on-the-ukrainewar-with-the-public-and-what-are-the-risks-191114

ריגול
• סיפורו של קצין סיני שפותה להגיע לפגישה ,נתפס בבלגיה הוסגר לארה"ב בשנת  .2018הקצין שנתפס,
שרף רשת ריגול סיניתhttps://www.bloomberg.com/news/features/2022-09-15/china-.
wanted-ge-s-secrets-but-then-their-spy-got-caught

