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הניוזלטר החודשי של המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

הקדמה

מסמך זה נועד להנגיש בצורה מרוכזת את תוצרי המכון השונים (כתב עת, מחקרי עומק, זרקורים

וביקורת ספרים) ואת חומרי הגלם המשמשים אותנו בתחום המתודולוגיה של המודיעין. בסוף המסמך

מופיעות הפניות לאירועים (וובינרים) העתידים להתקיים בחודשים הקרובים. חלק מהקישורים במסמך

(methodology.insight@gmail.com) מוגבלים ע"י צפיית תוכן. ניתן לשלוח פנייה למייל של המכון

ונשלח לכם את המסמכים המלאים.

 

לאתר המכון 

מסמך זה נוצר ע"י ניקול נגבי, עוזרת מחקר
במכון 

mailto:methodology.insight@gmail.com
https://www.intelligence-research.org.il/
https://www.intelligence-research.org.il/


המובילים המכון  תוצרי 
האחרונים: בחודשים 

מודיעין הלכה ומעשה - שילוביות 

ושיתופי פעולה בקהילת המודיעין

הישראלית

הגיליון השביעי של כתב העת של המכון

עוסק בשיתופי פעולה ושילוביות בין

הארגונים המרכיבים את קהילת

המודיעין הישראלית, בדגש על אמ"ן,

המוסד והשב"כ. לאורך השנים היו

תקופות ארוכות של מתחים ותחרות בין

הארגונים (שהיה בהן היתרון של קנאת

סופרים לצד בזבוז משאבים וכפילות)

ומנגד תקופות של שיתופי פעולה

והרמוניה. בעבר עסקנו כבר לא מעט

ברעיון השילוביות, כולל ברמת הקהילה

והבהרנו ששילוביות היא רמה גבוהה של

חיבור בין ארגונים לצורך השגת משימת

משותפת, החורגת מעבר לתיאום

ושיתוף פעולה. בגיליון זה אנו מנסים

להאיר אזור מורכב יותר והוא המרחב

המשותף בין הארגונים השונים. פתח

הדבר נכתב ע"י ראש הממשלה, ובין

מחברי המאמרים ראש השב"כ, קמנ"ר

ובכירים במוסד ובשאר ארגוני הקהילה.

פרק מיוחד בגיליון מוקדש ליחידות

המשותפות.

לגיליונות נוספים
של כתב העת

"מודיעין הלכה
ומעשה" - לחצו

כאן!

https://www.intelligence-research.org.il/post/7-Theory-And-Practice-Issue
https://www.intelligence-research.org.il/post/7-Theory-And-Practice-Issue
https://www.intelligence-research.org.il/blog/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94


רשימת מכוני מחקר בעולם העוסקים

במודיעין

חיפוש אחר חומר אקדמי בכלל ובתחומי

המודיעין בפרט, עלול להתגלות לעיתים

כמשימה לא פשוטה. עם זאת, הכרת מכוני

המחקר המרכזיים בתחום, יכולה להקל

ולייעל את תהליך החיפוש. לשם כך ריכזנו

עבורכם את רשימת מכוני המחקר המובילים

בעולם העוסקים בתחום המודיעין! כך תוכלו

לגשת אליהם בקלות ובמהירות בעת הצורך.

מאגרי מידע שימושיים לאנשי מודיעין

מקורות מידע, מאגרי מידע, שיטות וכלים הם

יצורים דינמיים. צריך לרענן אותם מדי פעם,

לבדוק אם הם השתבחו עם הזמן או אולי

נשחקו, ולהשקיע באיתור או בפיתוח של

מאגרים חדשים .אבל ישנם גם מקורות קבועים

שאליהם אתם חוזרים שוב ושוב, כי הם בסיסיים

ושימושיים מאד. ריכזנו עבורכם כמה ממקורות

המידע האלו, כדי שיהיו תמיד בהישג ידכם.

מוזמנים לשוטט בקישור המצורף ואולי תופתעו

לגלות מקורות חדשים ושימושיים בתחום

המודיעין והמתודולוגיה.

 

תוצרי המכון

מתודולוגי כלים  ארגז 

https://www.intelligence-research.org.il/post/List-Research-Institutes
https://www.intelligence-research.org.il/post/useful-resources
https://www.intelligence-research.org.il/post/Osint-INSA


הבית הלבן קורא לסוכנויות ולחברות הטכנולוגיה לשתף מידע כדי להילחם

בטרור מבית

"White House Calls for Agencies and Tech Companies to Share Info to

Combat Domestic Terrorism"

(Nextgov)

Mila Jasper

 

סוכנויות המודיעין בארה"ב מתבקשות להגביר את השימוש בלווייניים מסחריים

"Intelligence Agencies Pushed to Use More Commercial Satellites"

(The New York Times)

Julian Barnes

 

איך לוויינים מסחריים משנים את המודיעין?

"Private Eyes in the Sky"

(Foreign Affairs)

Julian Barnes

 

מומחים מציעים כי למודיעין גלוי יש תפקיד חשוב בביטחון הלאומי

"Experts Suggest Open Source Intelligence Has Important Role to Play in

National Security"

(Nextgov)

 Patience Wait

 

https://www.nextgov.com/cybersecurity/2021/06/white-house-calls-agencies-and-tech-companies-share-info-combat-domestic-terrorism/174736/
https://www.nextgov.com/cybersecurity/2021/06/white-house-calls-agencies-and-tech-companies-share-info-combat-domestic-terrorism/174736/
https://www.nextgov.com/voices/mila-jasper/15975/?oref=ng-post-author
https://www.nytimes.com/2021/09/27/us/politics/intelligence-agencies-commercial-satellites.html
https://www.nytimes.com/2021/09/27/us/politics/intelligence-agencies-commercial-satellites.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-09-23/private-eyes-sky
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-09-23/private-eyes-sky
https://www.nextgov.com/cio-briefing/2021/12/experts-suggest-open-source-intelligence-has-important-role-play-national-security/187316/
https://www.nextgov.com/cio-briefing/2021/12/experts-suggest-open-source-intelligence-has-important-role-play-national-security/187316/
https://www.nextgov.com/voices/patience-wait/18533/?oref=ng-post-author


מאמר דעה מאת בכיר לשעבר במודיעין הבריטי על בעיית המודיעין הגלוי

בארה"ב

"In OSINT we trust?"

(The Hill)

 Harry Kemsley

 

לשמור על הסודות הלא נכונים – איך וושינגטון מפספסת את האיומים

הביטחוניים האמיתיים

"Keeping the Wrong Secrets"

(Foreign Affairs)

Oona A. Hathaway

החשיבות של החייאת שיתוף הפעולה בין ארה"ב לפקיסטן ביום שאחרי

הנסיגה

"Day After In Afghanistan: Importance Of Reviving US-Pakistan Intelligence

Cooperation – Analysis"

(Eurasia Review)

Robert G. Rabil

 

זמן לחשבון נפש על העינויים – סגירה של מפרץ גואנטנמו לא מספיקה

"It’s Time for a Reckoning on Torture"

(Foreign policy)

Noha Aboueldahab

https://thehill.com/opinion/national-security/569738-in-osint-we-trust?rl=1
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-12-07/hacking-cybersecurity-keeping-wrong-secrets
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-12-07/hacking-cybersecurity-keeping-wrong-secrets
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-12-07/hacking-cybersecurity-keeping-wrong-secrets#author-info
https://www.eurasiareview.com/02092021-day-after-in-afghanistan-importance-of-reviving-us-pakistan-intelligence-cooperation-analysis/
https://www.eurasiareview.com/author/admin/
https://foreignpolicy.com/2021/09/15/guantanamo-bay-closure-torture-biden-administration/
https://foreignpolicy.com/2021/09/15/guantanamo-bay-closure-torture-biden-administration/


מאמר דעה – אחרי 9/11 ארה"ב עשתה כמעט הכל לא נכון

"After 9/11, the U.S. Got Almost Everything Wrong"

(Defense One)

Garrett M. Graff

NSA ומחלקת ההגנה האמריקאית יעבדו בשת"פ לשם השגת הערכה להטמעה

של בינה מלאכותית במודיעין אותות

"NSA, DOD Watchdogs Partner to Complete Joint Evaluation of Certain

Federal AI Use"

(Nextgov)

Brandi Vincent

 

סגנית ה-CIA לחדשנות דיגיטלית מדברת על ההזדמנויות והסכנות בסביבה

הדיגיטלית המתפתחת וההשלכות של כך על הארגון

"CIA Deputy for Digital Innovation Talks Mission, Partnerships and

Espionage Challenges"

(The Cipher Brief)

 

בינה מלאכותית וקהילת המודיעין האמריקאית: הרשת הסבוכה של תקציב

ורכש

"AI and the IC: The Tangled Web of Budget and Acquisition"

(The Cipher Brief)

Corin Stone

https://www.defenseone.com/ideas/2021/09/after-911-us-got-almost-everything-wrong/185219/
https://www.defenseone.com/ideas/2021/09/after-911-us-got-almost-everything-wrong/185219/
https://www.defenseone.com/ideas/2021/09/after-911-us-got-almost-everything-wrong/185219/
https://www.defenseone.com/ideas/2021/09/after-911-us-got-almost-everything-wrong/185219/
https://www.defenseone.com/ideas/2021/09/after-911-us-got-almost-everything-wrong/185219/
https://www.defenseone.com/ideas/2021/09/after-911-us-got-almost-everything-wrong/185219/
https://www.defenseone.com/ideas/2021/09/after-911-us-got-almost-everything-wrong/185219/
https://www.defenseone.com/ideas/2021/09/after-911-us-got-almost-everything-wrong/185219/
https://www.nextgov.com/emerging-tech/2021/08/nsa-dod-watchdogs-partner-complete-joint-evaluation-certain-federal-ai-use/184452/
https://www.nextgov.com/emerging-tech/2021/08/nsa-dod-watchdogs-partner-complete-joint-evaluation-certain-federal-ai-use/184452/
https://www.thecipherbrief.com/cia-deputy-for-digital-innovation-talks-mission-partnerships-and-espionage
https://www.thecipherbrief.com/cia-deputy-for-digital-innovation-talks-mission-partnerships-and-espionage
https://www.thecipherbrief.com/article/united-states/ai-and-the-ic-the-tangled-web-of-budget-and-acquisition
https://www.thecipherbrief.com/article/united-states/ai-and-the-ic-the-tangled-web-of-budget-and-acquisition
https://www.thecipherbrief.com/article/united-states/ai-and-the-ic-the-tangled-web-of-budget-and-acquisition
https://www.thecipherbrief.com/article/united-states/ai-and-the-ic-the-tangled-web-of-budget-and-acquisition


בכירים במודיעין הבריטי מציגים "תוכניות שאפתניות" לאוטומציה

"British military intel chief has ‘ambitious plans’ for automation"

(Defense News)

Vivienne Machi

 

Studies in Intelligence – כרך 65 גיליון מספר 4

הגיליון האחרון של כתב העת "Studies in Intelligence" של מכון המחקר של

ה-CIA. גיליון זה עוסק במספר נושאים:

 Lessons in Intelligence Analysis; Intelligence and the Political Process;

Intelligence in Public Media.

 

Journal of National Security Law & Policy – גיליון מיוחד לאירועי ה-9/11

גיליון שמוקדש כולו ללקחים שנלמדו עשרים שנה אחרי אירועי ה-9/11. בין

המאמרים בגיליון ניתן למצוא כאלו שרלוונטיים לתחום המודיעין, כגון:

לקחים לעשרים השנה הבאות - מה שני העשורים מאז 9/11 לימדו אותנו על

עתיד חוק המעקב לצורכי המודיעין על יעדים זרים

Lessons for the Next Twenty Years: What the Two Decades Since 9/11 Have"

"Taught Us About the Future of Foreign Intelligence Surveillance Law

David S. Kris

 

https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/2021/09/16/british-military-intel-chief-has-ambitious-plans-for-automation/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/2021/09/16/british-military-intel-chief-has-ambitious-plans-for-automation/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/2021/09/16/british-military-intel-chief-has-ambitious-plans-for-automation/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/2021/09/16/british-military-intel-chief-has-ambitious-plans-for-automation/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/2021/09/16/british-military-intel-chief-has-ambitious-plans-for-automation/
https://www.cia.gov/resources/csi/studies-in-intelligence/volume-65-no-4-december-2021/
https://www.cia.gov/resources/csi/studies-in-intelligence/volume-65-no-4-december-2021/
https://www.cia.gov/resources/csi/studies-in-intelligence/volume-65-no-4-december-2021/
https://www.cia.gov/resources/csi/studies-in-intelligence/volume-65-no-4-december-2021/
https://www.cia.gov/resources/csi/studies-in-intelligence/volume-65-no-4-december-2021/
https://jnslp.com/2021/09/09/lessons-for-the-next-twenty-years-what-weve-learned-in-the-two-decades-since-9-11/
https://jnslp.com/2021/09/09/lessons-for-the-next-twenty-years-what-weve-learned-in-the-two-decades-since-9-11/
https://jnslp.com/wp-content/uploads/2021/09/Lessons-for-the-Next-Twenty-Years.pdf
https://jnslp.com/wp-content/uploads/2021/09/Lessons-for-the-Next-Twenty-Years.pdf
https://jnslp.com/wp-content/uploads/2021/09/Lessons-for-the-Next-Twenty-Years.pdf
https://jnslp.com/wp-content/uploads/2021/09/Lessons-for-the-Next-Twenty-Years.pdf


חשיבה מחדש על מאמצי ארה"ב במלחמה בטרור – לקראת תוכנית בת קיימא

שני עשורים לאחר 9/11

"Rethinking U.S. Efforts on Counterterrorism: Toward a Sustainable Plan

Two Decades After 9/11"

(Journal of National Security Law & Policy)

Matthew Levitt

 

להבדיל בין קבוצות טרוריסטים: גישה חדשה לניצול התקשורת המקוונת

 שלהן

" Differentiating terrorist groups: a novel approach to leverage their online

communication"

(Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism)

Phillip Conrad De Bruyn

 

לקחים שנלמדו מקבוצת ההערכה למדיניות סיכול טרור 

"Red Team or Red Herring? Lessons Learned from the Policy Counter

Terrorism Evaluation Group"

(The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs)

John P Moran

 

טרור

מתודולוגיה

https://jnslp.com/wp-content/uploads/2021/06/Rethinking_US_Efforts_on_Counterterrorism.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/18335330.2021.1970211?af=R
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23800992.2021.2014504?af=R


אימוץ ושיפור של פרדיגמת חיזוי חדשה

"Adopting and improving a new forecasting paradigm"

(Intelligence and National Security)

Ian Speigel

 

מה אנליסטים אסטרטגיים ואנשי תכנון אסטרטגי העוסקים בביטחון לאומי

צריכים לדעת 

"What Strategic Analysts and Planners for National Security Need to Know"

(The International Journal of Intelligence and CounterIntelligence)

Yakov Ben-Haim

 

כמה טוב המודיעין הנורווגי?

"How Good Is Norwegian Intelligence?"

(The International Journal of Intelligence and CounterIntelligence)

Brigt Harr Vaage & Stig Stenslie

 

לפתור את דילמת הנתונים של ה-FBI בעזרת טכנולוגיית המידע 

"Sorting Out the FBI’s Data Dilemma: Coming to Grips with Information

Technology"

(The International Journal of Intelligence and CounterIntelligence)

Darren E. Tromblay

מחקר והערכה

טכנולוגיה ומודיעין

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2021.1946955?af=R
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2021.1946955?af=R
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2020.1822101?af=R
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2020.1822101?af=R
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2021.1986792?af=R
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2021.1986792?af=R
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2021.1925844?af=R
https://www.tandfonline.com/author/Tromblay%2C+Darren+E


הערכה של יעילות מערכות בינה מלאכותית במחקר מודיעיני

"Evaluating the Effectiveness of Artificial Intelligence Systems in

Intelligence Analysis"

(RAND)

Daniel Ish, Jared Ettinger, Christopher Ferris

 

מחקר התפשטות הקורונה באיטליה באמצעות שימוש במדיה חברתית וניתוח

נתונים גיאו-מרחביים

"The Geography of Covid-19 Spread in Italy Using Social Media and

Geospatial Data Analytics"

(The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs)

Gabriela Fernandez

 

מודרניזציה של המודיעין והמעקב בעידן של תחרות ביטחונית 

"Modernizing Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance to ‘Find’ in the

Era of Security Competition"

(CSIS)

Jake Harrington & Riley McCabe

 

מודיעין לאומי-אזרחי

איסוף

למאמרים שפורסמו במסגרת פעילות
המכון - לחצו כאן!

https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/2021/09/16/british-military-intel-chief-has-ambitious-plans-for-automation/
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA464-1.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23800992.2021.1994813?af=R
https://www.tandfonline.com/author/Fernandez%2C+Gabriela
https://www.csis.org/analysis/modernizing-intelligence-surveillance-and-reconnaissance-find-era-security-competition
https://www.intelligence-research.org.il/blog/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D


סרטונים ופודקסטים בתחומי
העיסוק של המכון

מייקל מורל, בכיר לשעבר ב-CIA מספר על 9/11, ה-CIA ואפגניסטן במסגרת הפודקאסט
"Intelligence Matters" - פרק 1 ופרק 2.

Janes כיצד טכנולוגיות מפציעות מניעות את התפתחות המודיעין הגלוי – מתוך הפודקאסט של

"Inside the FBI" טכנולוגיה וריגול – האיום מהרפובליקה העממית של סין – מתוך הפודקאסט

מתקפות סייבר, ריגול ותוכנות כופר – בתוך מרכז מודיעין האיומים של מייקרוספט – מתוך
"Spycast" הפודקאטסט

שיחה עם קונדוליזה רייס, מזכירת המדינה לשעבר של ארה"ב, על מתקפות הטרור ב-9/11
"DIA Connections" והמלצותיה לסוכנויות המודיעין – מתוך הפודקאסט

CSIS וובינר מטעם מכון – Sparking a Revolution in Open Source Intelligence

9/11: מודיעין וביטחון לאומי עשרים שנה אחרי – כנס מטעם פרויקט המודיעין במרכז בלפר
שבהרווארד

 

 

 

 

 

 

 

 

Book Launch: Spies, Lies, and Algorithms: The History and

Future of American Intelligence

תאריך: 3 לפברואר 2022 בין השעות 18:00-19:00 (שעון ישראל)

Intelligence Summit – Defense One & Nextgov

תאריך: 17 לפברואר 2022 בין השעות 17:00-22:45 (שעון ישראל)

Leadership Luncheon with VADM Robert Sharp (Director of the

NGA)

תאריך: 15 למרץ 2022 20:30-21:30 (שעון ישראל)

 

https://www.cbsnews.com/news/michael-morell-911-cia-afghanistan-intelligence-matters/
https://www.cbsnews.com/news/intelligence-matters-michael-morell-on-911-the-cia-and-afghanistan-part-2/
https://www.janes.com/intelligence-resources/open-source-intelligence-podcasts/podcast-details/commercial-osint-challenges-with-fivecast
https://www.janes.com/intelligence-resources/open-source-intelligence-podcasts/podcast-details/commercial-osint-challenges-with-fivecast
https://www.fbi.gov/news/podcasts/inside-the-fbi-technology-and-espionage-101221
https://www.spymuseum.org/spycast/episode/cyberattacks-espionage-ransomware-inside-microsoft-s-threat-intelligence-center-mstic/
https://www.youtube.com/watch?v=OP0-KUWp36M
https://www.youtube.com/watch?v=6Co-wycUsus
https://www.youtube.com/watch?v=6Co-wycUsus
https://www.youtube.com/watch?v=09dYhKGKfBo&list=PLp1QSxtgPnf478CrGi9LyRWyvhxf4FHWn&index=9
https://www.csis.org/events/book-launch-spies-lies-and-algorithms-history-and-future-american-intelligence
https://events.defenseone.com/intelligence-summit/
https://www.insaonline.org/event/leadership-luncheon-with-vadm-robert-sharp-usn/

