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הניוזלטר החודשי של המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

הקדמה

מסמך זה נכתב במטרה להנגיש בצורה מרוכזת את תוצרי המכון השונים (מחקרי עומק, זרקורים

וביקורת ספרים). לצד זאת, אנו מעוניינים לשתף איתכם את החומרים הגולמיים איתם אנחנו נתקלים

בעבודה היומיומית בתחום המתודולוגיה והמודיעין. בסוף מסמך זה שמנו הפניות לאירועים (וובינרים)

אשר עתידים להתקיים בחודש הבא. חלק מהקישורים במסמך מוגבלים ע"י צפיית תוכן. לכן, ניתן

לשלוח פנייה למייל של המכון (methodology.insight@gmail.com) ונשלח לכם את המסמכים

המלאים.

 

לאתר המכון 

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


תוצרי המכון
מאמרים

במת אורח – חמשת מעגלי הייחוס

בדרך להתוויית פונקציית מודיעין

עצמאית בארגון  

 

אמיר אלנקוה, פורש ממשרד רה"מ

בעל ניסיון רב בתחום המודיעין

וההדרכה, פורט במאמר זה את

חמשת מעגלי הייחוס הנחוצים

להתוויית פונקציית מודיעין עצמאית

בארגונים. זאת, החל מהתפיסה

וממקום המודיעין בארגון, ועד היישום

ובניית פונקציית המודיעין בפועל. 

 

רשימת קורסים אקדמיים בישראל בנושא מודיעין צבאי

ובטחוני 

 

 עוד טרם הקמת המדינה היה הישוב העברי מודע

לצורך לתת כלים אקדמיים לסגל של המדינה העתידית.

רבים מבני הישוב למדו ערבית והיסטוריה של האסלאם

באוניברסיטה העברית, והשתלבו אחר כך בשירותי

המודיעין. כיום, לימודי מודיעין במסגרת אקדמית

רלוונטיים לתפקידים בתחומי הממשל, הדיפלומטיה

והבטחון, והנדבך הטכנולוגי שנוסף בשנים האחרונות

לעולם המודיעין על שלל מרכיביו מהווה גם הוא פתח

לעולם אקדמי נרחב ומעניין.

לכן, ריכזנו רשימת קורסים בנושאי מודיעין לאומי (צבאי

- בטחוני) הנלמדים במסגרת תארי M.A  ו- B.A במוסדות

אקדמיים ברחבי הארץ.     
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סרטונים נבחרים בתחומי העיסוק
של המכון בחודש מרץ

דו"ח מודיעיני אמריקאי מצהיר על ניסיון רוסי להתערב
בבחירות 2020

הרצאה בנושא התפתחותו של מודיעין האותות המודרני
והתרומה של ברית ה-Five Eyes לתחום (פרק ראשון

בסדרת הסמינרים)
 

Webinar - Achieving Strategic Agility by Leveraging a
Partner Ecosystem for Intelligence 

ה-12 למאי 18:00 שעון ישראל (הרשמה מראש)
 

The War on Big Data Is On – How To Win It in the
Operational Environment

ה-11 למאי 16:00 שעון ישראל (הרשמה מראש)
 

השיח אודות מודיעין בעולם
הציבורי היום  סדר  על  בולטים  נושאים 

 חמש סיבות לכך שלא צריך להפריד את פיקוד הסייבר מה-NSA, ביניהן קבלת החלטות

מהירה יותר, תלות הדדית ועוד

שיתוף מידע כגורם היכול להכשיל את הפיצול בין שני הגופים

השפעת המגפה על תחום היומינט בבריטניה

בכירים לשעבר בביטחון הקפיטול מאשימים את קהילת המודיעין בכשלים מודיעיניים לפני

האירוע

דו"ח של קהילת המודיעין האמריקאית מתריע כי טרור פנים הינו איום מוגבר

NSA-מה CYBERCOM-פיצול ה

עולם המודיעין ומגפת הקורונה

אירועי ההשתלטות על הקפיטול וההשלכות על קהילת המודיעין האמריקאית

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1letgvhRQC0
https://www.youtube.com/watch?v=vsGbO_KLkho
https://www.scip.org/events/EventDetails.aspx?id=1489084&group=
https://www.workcast.com/register?cpak=2561765242164539
https://warontherocks.com/2021/03/five-reasons-not-to-split-cyber-command-from-the-nsa-any-time-soon-if-ever/
https://warontherocks.com/2021/03/five-reasons-not-to-split-cyber-command-from-the-nsa-any-time-soon-if-ever/
https://www.realcleardefense.com/2021/03/09/splitting_nsa_cybercom_could_reduce_military_access_to_intelligence_767327.htmlhttps:/www.realcleardefense.com/2021/03/09/splitting_nsa_cybercom_could_reduce_military_access_to_intelligence_767327.html
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10439463.2021.1896515
https://www.nytimes.com/live/2021/02/23/us/joe-biden-news
https://www.cbsnews.com/news/domestic-terrorism-elevated-threat-intelligence-report/


מודיעינית תרבות 

ההתפתחות והאתגרים שעברו על סוכנויות המודיעין הביטחוני בניו זילנד – 
(Intelligence and National Security)

"The Security Intelligence Agencies in New Zealand: evolution, challenges and progress"

 –GCHQ-ההיסטוריה של סוכנות המודיעין הבריטית ה
(Intelligence and National Security)

"From sigint to cyber:a hundred years of Britain's Biggest Intelligence Agency"

 

ומודיעין טכנולוגיה 

השימוש של ה-CIA במדיה חברתית כמעודד לגיטימציה ציבורית– 
(Intelligence and National Security) 

"'No, we don’t know where Tupac is’: critical intelligence studies and the CIA on social media"

מודל חברתי חדש למודיעין ככלי מרכזי לשבירת הנרטיבים המקוטבים בחברה – 
(Intelligence and National Security) 

" A whole of society intelligence approach: critical reassessment of the tools and means used to counter

information warfare in the digital age"

 

אדם כוח 

הבנת הנרטיבים של נשות המקצוע בקהילת המודיעין והניואנסים שעולים  מכך על המעשה המודיעיני -  
 (Intelligence and National Security)

"Don’t keep mum”: critical approaches to the narratives of women intelligence professionals"

 

מאמרים שפורסמו בעולם בחודש האחרון
סייבר

מודיעין מסכל במאה 21: הצורך באינטגרציה –
"COUNTERINTELLIGENCE IN THE 21ST CENTURY: THE NEED FOR INTEGRATION"

(War Room – U.S. Army War College)

התחרות המודיעינית במרחב הסייבר – 
(War on the Rocks)

"Covert Action, Espionage, and The Intelligence Contest in Cyberspace"

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684527.2021.1901409?af=R&journalCode=fint20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684527.2021.1899636?af=R&journalCode=fint20
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https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684527.2021.1893079?af=R&journalCode=fint20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684527.2021.1893072?af=R&journalCode=fint20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684527.2021.1893077?af=R&journalCode=fint20
https://warroom.armywarcollege.edu/articles/ci-integration/
https://warontherocks.com/2021/03/covert-action-espionage-and-the-intelligence-contest-in-cyberspace/

