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 רקע  

צפויה להוביל את  DIA-האמריקנית ה  סוכנות המודיעיןש  כךעל    2שפורסמה רק לאחרונה   הידיעה

 פתיע לה  ה צריכהנאינ  המודיעין האמריקני בתחום "המודיעין הגלוי" ערכות מחדש של קהילת  יהה

"השימוש במודיעין גלוי יגבר משמעותית,    בארגון ציינו לא אחת כיבשנים האחרונות בכירים    .איש

שתסייע  ורחבה  מדויקת  מודיעינית  תמונה  לספק  יכול  הוא  אחרים  מודיעין  נתוני  עם  ובשילוב 

 . 3לארה"ב לנצח מלחמות" 

האוסינט או  הגלוי,  המודיעין   (Osint – Open Sources Intelligence) המודיעין  תחום  הוא 

ממקורו מידע  ועיבוד  באיסוף  גלויים.  המתמחה  וכ "ת  האחרונים  בעשורים  המידע"    ן מהפיכת 

המידע, הביאו לגידול חסר תקדים בכמות המידע הזמינה כיום    בהנגשתתפתחות הטכנולוגית  הה

 האינטרנט.   –ברחבי העולם, בדגש על המרחב הקיברנטי 

  ,גלוייםבשינוי העמוק שחל בשנים האחרונות בשיטת האיסוף המתבססת על מקורות  מאמר זה דן  

המודיעינית ערכיותה  את  משמעותית  מגדיל  זה  ;אשר  במידע  משימוש  הנובעים  וכן  ,  באתגרים 

 באופן שבו טכנולוגיה יכולה לסייע לגופי מודיעין להתמודד עם אתגרים אלו.  

 מקורות המודיעין הגלוי 

ו בעיקר רדיו, עולם המודיעין הגלוי מורכב מאיסוף מודיעין ממקורות גלויים רבים. אם בעבר היו אל

טלוויזיה ועיתונות אשר מהם הופקו מירב התובנות המודיעיניות, ההתפתחות של עולם האינטרנט  

אפשרה נגישות יוצאת דופן למידע רב מכלל שכבות האינטרנט )הגלויה, העמוקה והאפלה(, אשר  

ע  בעבר היה צורך להשקיע משאבים רבים כדי להשיגם וכיום הם במרחק של הקשת מילה במנו

חיפוש. המידע שמושג מאתרי פורומים, אתרים לאחסון סרטי וידאו, אתרים מבוססי ויקי, בלוגים, 

 ים. יוכדומה, הרחיב משמעותית את כמות המידע שנאסף ממקורות גלו

 
2Defense Intelligence Agency expected to lead military's use of 'open Tau, B., & Volz, D. (2021, December 10).  

source data'. WSJ. https://bit.ly/3qt5YLU 
3. U.S. Department of Defense. rector outlines top 3 prioritiesIntel diVergun, D.  

https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1937789/dia-director-outlines-top-3-priorities/  
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שנים האחרונות גם חלה התפתחות משמעותית בתחום של היכולת להפיק מודיעין מרשתות  ב

ומרכזי  (  SOCMINTחברתיות ) והפך להיות מקור מידע חיוני  השימוש הגובר במדיה  לאור  שגדל 

הנגישות הקלה   החברתית. וכן  הגלובלית שלהן  ובראשן התפוצה  מאפייני הרשתות החברתיות 

לגורמי   מאפשרים  עיסקי,  אליהן,  מודיעין  ולחברות  לבצע מודיעין  רב,  למידע  כיום  נגישים  אשר 

חקירות מקוונות על בסיס הכמות העצומה של המידע השימושי המרוכז במקום אחד כגון: פרטים 

מזהים של האדם, כתובת אימייל, תמונות, מיקומים ואף ניתן לאפיין את אופי האדם ודעותיו. עובדה  

מספקים הזדמנות חדשה לאסוף   ,ידי חברות פרטיות(-תחו )בעיקר עלוהכלים המחקריים שפו  ,זו

 מודיעין ממקורות גלויים בצורה יעילה ומהירה.  

היכולת של גופי    אך לא מדובר רק ביכולת לנתח נתונים אישיים הזמינים באינטרנט אלא גם על

נים המתרחשים  ד, באופן שיסייע לחזות אירועים שומודיעין לנטר את השיח המתפתח באזורי היע 

באותם אזורים, לאור השימוש הענף ברשתות חברתיות במדינות ובחברות שונות כדוגמת "האביב 

כיום  -כמו  4הערבי".  ביותר,  מוגבלת  הייתה  זרה  מודיעינית השפעה  לאתר  היכולת  בעבר  אם  כן, 

כגון   אירועים  הרוסיתמחקר  הברית  המעורבות  בארצות  לנשיאות  היכולת  5בבחירות  על  מלמד   ,

 ידי האויב. -המתפתחת בתחום זה לזהות שיח השפעתי שכזה  כאשר הוא מופעל על

בשנים האחרונות, עולם המודיעין הגלוי התרחב הרבה מעבר למנועי חיפוש ואפילו מעבר לחיפוש 

הגיאוגרפי.  הינו התחום  עמוק  שינוי  בו  שחל  מרכזי  נושא  שונים.  באמצעים  חברתיות  ברשתות 

התפתחה  היכו רחוקות  במדינות  רחובות  על  ולהסתכל  מדוייקות,  לוויין  תמונות  כיום  להשיג  לת 

יעדים אחר  הדוק  מעקב  כיום  מאפשרות  אלו  התפתחויות  תקדים.  חסרת  רק שב,  6בצורה  עבר 

 .  ולות להשיגמסוגמעצמות שבידיהן יכולות מתקדמות היו 

 
אתר הכנסת. . המחאה החברתית והרשתות החברתיות מהעולם המקוון לעולם הממשי ובחזרה פבל, ט. 4

https://main.knesset.gov.il/Documents/mmm-social.pdf 
5. BBC News. Retrieved Russia 'meddled in all big social media' around US electionBBC. (2018, December 17).  

December 26, 2021, from https://www.bbc.com/news/technology-46590890  
וחושף מיקומי בכירים בחו"ל. הארץ.   -מהאמירויות ועד מוסקבה: בכיר בשב"כ משתף את הישגי הריצות שלו   ח. לוינסון, 6

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.10467046 
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להשג  גובר האתגר הטכנולוגיבשנים האחרונות   זאת  בכל הנוגע  מודיעין מרשתות חברתיות.  ת 

על    מכיוון המשתמש  פרטיות  על  יותר  טוב  להגן  מבקשות  חברתיות  רשתות  הסרת  -שאותן  ידי 

  גם   שאינם אמורים להיות חשופים למידע זה. ,והסתרת מידע רלוונטי אודותיו ממשתמשים אחרים

ברשתות   למעקב  השונים  היעדים  של  הגוברת  מאוד המודעות  מאתגרת  גופי    החברתיות  את 

אחרות  המודיעין,   שיטות  למצוא  יותר"ו שנאלצים  היעדים    ,אקטיביות"  אודות  מידע  להשיג  כדי 

(  ות וירטואליות )אווטרים ויגובר בדמההשונים. בין היכולות הנדרשות כיום ניתן לציין את השימוש  

ניצול  "המתחככים" עם היעדים השונים, וכן ביכולות הקשורות לעולם "ההנדסה החברתית", קרי  

עשות טעויות שיחשפו מידע אינטימי  של תכונות פסיכולוגיות של האדם, אשר עשויות להביא אותו ל

 אודותיו. 

זו   או כך, מודעות  קיימת רק ברשתות החברתיות.  כך  פרסומים שונים אשר חושפים את  איננה 

מודיעין   גופי  של  האיסוף  היעדיםשיטות  של  מודעותם  את  אחרות,    מגבירים  איסוף  לשיטות  גם 

סיגינטיות  אלו,  7. לדוגמא  הצורך  ומחדד  התפתחויות  את  על מספר מקורות ת  )"היתוך    להסתמך 

, שכן היכולת להסתמך על כדי לאפשר את השלמתה של כמעט כל חקירה מודיעינית   מודיעיני"( 

ונעלמת הולכת  אחד  ברשתות .  מקור  פרופילים  למצוא  יאפשר  טלפון  מספרי  חילוץ  לדוגמא, 

 החברתיות הקשורים לאותו גורם, ובכך לחשוף מידע רב יותר על פעילותו.   

 יתרונות האוסינט 

גלויים, יהה בנושא האיסוף המודיעיני ממקורות  ערכות מחדש של קהילת המודיעין האמריקנית 

והבנתם את הערך הרב  מעידה על החשיבות הרבה שנושא זה תופס בקרב בכירים בארצות הברית  

האמריקני  בתחום. הנובע    8למודיעין  האיסוף  יכולות  ל  משדרוג  בעיקר  התייחסו  כמות  ש  כךאלו 

יוצרהמידע הזמינה באי לקהילת  רבות מאד  ת  הזדמנויות  ונטרנט והקלות שבה ניתן לגשת אליו 

כיום, אפליקציה    היה צריך להקצות שעות כדי לתכנן מסלול תנועה ללוחמים,  אם בעבר.  המודיעין

לתנועה    ותולייעל את המסלול, להתאים א  לנתח במהירות את המידע הגלוי ובדרך זו  חינמית יכולה

 
7verizon-tmobile-att-data-phone-gets-fbi-https://www.vice.com/en/article/m7vqkv/how  
8. How the Intelligence Community Can Get Better at Open Source IntelAshley, B., & Wiley, N. (2021, July 16).  

Defense One. https://www.defenseone.com/ideas/2021/07/intelligence-community-open-source/183789/  
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ימים   ,כן -כמו  והכל תוך שניות.,  ולעבודות בכביש  נדרשים  היו  פרויקט מחקרי  לביצוע  אם בעבר 

רבים, כיום ניתן לאסוף את אותה כמות של מידע, במהירות חסרת תקדים, באמצעות חיפוש פשוט  

בשנים    ואמנם,  .רק להיבטים טקטיים  נתמוכוו  ה איננ  שיטת איסוף זו  כגון גוגל.  זמין  במנוע חיפוש

  ם יה תום אשר השלכירבים המבוססים על מקורות גלויאסטרטגיים  האחרונות התפרסמו מחקרים  

. בין מחקרים אלו ניתן לציין את  נופלות ממחקרים המבוססים על מקורות מסווגיםת לא  והאסטרטגי

אשמ את  להוכיח  לשימוש    הרוסי  תהיכולת  הנוגע  אדמת  בבכל  על  מקרים  במספר  עצבים  גז 

 10את מעורבותה הפעילה של איראן במלחמת האזרחים באתיופיה.  המחישואף ל 9פה רואי

מהווה יתרון משמעותי    של החומרים שנאספים באמצעות שיטת איסוף זו,   הסיווג הנמוך  זאת ועוד,

שכן הוא מאפשר שימוש רב ובלתי מוגבל בחומר שנאסף, ולעיתים הוא מאפשר "להלבין" חומר 

מסווגים ממקורות  טובהשנאסף  דוגמא  היא    .  על  BELLINGCATחברת    לכך  יוצאי  -שנוסדה  ידי 

הבריטי.  זו11המודיעין  על  ,חברה  גם  נתמכת  שונים  גורמים  לטענת  מודיעין   סוכנויותידי  -אשר 

 , . כך היא מסתייעת בחקירות המבוססות על כלי איסוף גלויים   ובבארה"ב, מקבלת מידע מודיעיני  

הפרסומים של החברה הינם גלויים לכל ובשל השימוש הנרחב והמתקדם בכלי איסוף גלויים לא 

על המסווג  המידע  את  לאתר  ולגופים פיו  -ניתן  למדינות  מאפשרת  זו  פעולה  החברה.  פעלה 

בינלאומיים שלא יכולים לראות את המידע המסווג להסתמך על המידע הגלוי המבוסס על אותו  

 12.מידע עלום שנמסר לחברה

במטרה להפיק את    2005שהוקם בשנת  DNI, -נוספת לכך היא מרכז המודיעין הגלוי של ה   דוגמא

מרכז    ב מקורות גלויים נוספים.ל( ולשCIA13-)תחום שהיה תחת אחריות ההמודיעין מתקשורת זרה  

 
9. bellingcat. (2020, FSB team of chemical weapon experts implicated in Alexey Navalny Novichok poisoning 

December 17). https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/14/fsb-team-of-chemical-weapon-
experts-implicated-in-alexey-navalny-novichok-poisoning/  

10. Oryx. (2021, November 18). 6 drones spotted in Ethiopia-Iranian mohajer 
https://www.oryxspioenkop.com/2021/08/iranian-mohajer-6-drones-spotted-in.html  

11U.S. and UK intelligence contractors that aided Bellingcat funded by Klarenberg, K. (2021, October 10).  
extremists in Syria. MR Online. https://mronline.org/2021/10/11/bellingcat-funded-by-u-s-and-uk-intelligence-

contractors-that-aided-extremists-in-syria/  
12. Foreign Policy. Bellingcat can say what U.S. intelligence can'tMackinnon, A. (2020, December 17).  

https://foreignpolicy.com/2020/12/17/bellingcat-can-say-what-u-s-intelligence-cant/  
13. Wikipedia. (2021, December 21). Foreign Broadcast Information Service 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Broadcast_Information_Service  
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מודיעינייםזה   דו"חות  מספר  בעבר  ק  הפיק  יעד המטעם  אזורי  סביב  האמריקנית  המודיעין  ילת 

דו"חות מודיעיניים על מהמרכז    , למעשה  14שונים.  אפשר לקהילת המודיעין האמריקנית להלבין 

תפוצה רחבה    מאפשרבאופן ש  ,על מודיעין גלוי בלבד   הולבסס את מסקנותי  רלוונטייםאזורי עניין  

ועל רקע   ,לאור חשיבותוהרבה יותר לדו"חות מודיעיניים שהופקו בקהילת המודיעין האמריקנית.  

ההתפתחויות בעולם המודיעין הגלוי, החליטה קהילת המודיעין האמריקנית לרכז מאמץ בתחום 

וזה  , ( הברית  בארצות  הגלוי  המודיעין  מיזם  את  תחת  ( OPEN SOURCE ENTERPRISEלהקים   ,

יודגש CIA-נהלת החדשנות הדיגיטלית במ תוף פעולה עמוק עם מקבילו  יכי מיזם זה עובד בש  ,. 

 15הבריטי, ולהם מרכז הפקה משותף באנגליה. 

עדופן נמוך והיכולת  י מודיעין ערכי בזירות רחוקות אשר ת   השיג מאפשר ל הגלוי    ןבנוסף, המודיעי

יכול .  ה נמוכ יים  נ י להשקיע בהן משאבים מודיע  לא  צריך  המודיעין הגלוי  תחליף מלא  להוות    ולא 

האיסוף מקורות  מרשתות    ,לשאר  ומידע  לווין  תצלומי  גיאוגרפים,  לנתונים  לגשת  היכולת  אבל 

הסיווג   ,כן -כמו   .י לספק לפחות חלק מהמידע ביחס לאותה מדינה או אזור גיאוגרפ  החברתיות יכול

עם מדינות רבות ומגוונות אשר  לא ניתן    שת"פ המודיעיניה מאפשר להדק את  הנמוך של החומרים  

  המתבסס על חומרים מסווגים בלבד. שיח  ןפתח איתולחומרים  ןלהעביר לה

 אתגרים ומכשולים 

והביקוש הרב מצד חברות פרטיות וגופים ממשלתיים להפקה    המודיעין הגלויעלייתו המטאורית של  

גלוי   להן    ,טכנולוגיות  ת חברותחימלצהובילה  של מידע  ייעודיים מטרה  ל אשר שמו  כלים  לפתח 

אתגרים רבים    עדיין  ישעם זאת,  להפיק ככל הניתן מידע רלוונטי מעולמות איסוף אלו.    םשמטרת

  .המידע שמגיע ממקורות גלוייםסוכנויות המודיעין למקסם את  המקשים על 

לכמות   נוגעת  המרכזית  ההבעיה  הגלוי,   מתשקיי  עצומההמידע  המודיעין  של  המקורות  במגוון 

.  ""לבור את המוץ מהתבן החוקרים המודיעיניים  מאוד על    מקשהו"הצפה של מידע"  ל  שגורמת  

 
14Open Source Center.  -. Director of National Intelligence Open Source Center 

https://irp.fas.org/dni/osc/index.html  
15. BBC News. (2016, December 20). BBC Monitoring: MPs raise fears over service's future 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-38372067  
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ם טכנולוגים יקרי ערך,  למצוא מידע  רלוונטי לחקירתו ללא שימוש בכלי  חוקרלאור זאת, היכולת של  

זוהי בעיה שאיננה קשורה באופן ישיר יורדת באופן משמעותי ומאריכה מאוד את זמן החקירה שלו.  

חוקר ה, והעובדה שלרוב  בלבד, אולם עושר המידע הקיים במקורות אלו  גלוייםלאיסוף ממקורות  

החוקר אשר  מתמודד  את הבעיה עימה    פיםמחריאחראי על איסוף המידע,  הבתחום זה הוא גם  

 . תצריך במהלך עבודתו להסתמך על מגוון מקורו

לחומר שנאסף  למתן עדיפות  בגופים אשר מטפלים בחומר מסווג ובחומר גלוי נוגעת  בעיה נוספת

, ולאור  הוא בהכרח ערכי יותר ורלוונטי יותר  מסווגשחומר    ,לאור ההנחה הסמויה,  ממקורות מסווגים 

ה לאסוף ממקורות  מה  חלקשל    מספקתחוסר ההכרות    גלויים, מפקדים עם המידע הרב שניתן 

גלויים    ,כיום.  שהוא הרבה מעבר "לכתבה בעיתון"  עשוי להיות  המידע המגיע ממקורות מודיעין 

  המסווג עם המידע  השילוב של המידע הגלוי    .גדול  רב יותר ומבוסס על מגוון מקורות,  איכותי יותר 

 .  של מלאכת המודיעיןמסקנות את ה יכול לעזור "לדייק" 

לל  כ בנוסף, בשנים האחרונות מתחדדת השאלה לגבי אמיתות המידע שנאסף ממקורות גלויים ב 

( ו"דיפ פייק"  משמעותית בתפוצת מידע מזוייף )"פייק ניוז"הההתגברות  ומרשתות חברתיות בפרט.  

 לאמת את המידע שהוא אוסף.  מודיעיןמאוד על ה החבי האינטרנט, מקשבר

להסתיר את פעילותם ברחבי הרשת.    עויניםזו נכון לציין את המאמצים של גורמים    תופעהלבהקשר  

היעדים    ,ככלל את  המודיעיניים  מודעות  שיותר  כמה  להסתיר  מנסים  והם  יותר  גבוהה  כיום 

לאור המאמצים של רשתות חברתיות שונות   בנוסף,  .הרשתות החברתיותפעילותם, בעיקר בעולם  

נועדו   ם שלבאמצעות שכלול  אלוכתכנים    למנוע בכל מחיר הפצת  האמצעים הטכנולוגים אשר 

פועלות  שלרשתות חברתיות אחרות  עוברים    אותם גורמים  ,למנוע שימוש לרעה ברשתות חברתיות

)לדוגמה,    שנחשבות למאובטחות יותר  העברת הודעות מיידיותלאפליקציות של  ללא כל צנזורה או  

ברשתות חברתיות   2021לינואר   6-בהשימוש של הגורמים הקיצוניים שפשטו על גבעת הקפיטול  

  REPARL.)16  -ו GAB כגון  "נישתיות"

 
16, M., staff, A. and T. O. I., staff, T. S. and David, R., Bachner-Spiro, J., Windmueller, S., staff, S. W. and T. O. I., Ben 

T. O. I., & Winer, S. (2021, January 12). The Capitol Building Intelligence Failure. Danny Citrinowicz | The Blogs. 
https://blogs.timesofisrael.com/the-capitol-building-intelligence-failure/  
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  . ממקורות גלויים   ף אחידים בעולם האיסו טנדרטים  ס שאין  קשורה לכך  זה,  בהקשר    , בעיה נוספת

בניגוד לשיטות האיסוף המסורתיות אשר להן פותחה מתודולוגיה סדורה במהלך השנים, אין    ,כך

מקשה מאוד על הנחלתו של תחום זה בקרב חוקרים וזה  סדורה בתחום המודיעין הגלוי  מתודולוגיה  

 ומפקדים כאחד. 

 המענה לאתגר  

י, בעיקר באשר לצורך  בהבנת עולם המודיעין הגלו  פרדיגמטישינוי    עוברות  בעולם  סוכנויות המודיעין

לדוגמה,    להפיק בזמן מידע רלוונטי.  ןלשפר את יכולתכדי    והטכנולוגיותהכלים  לפתח ולהתאים את  

היעילות של יכולים להכפיל את    "למידת מכונה" טכנולוגיות אוטומטיות ושימוש באלגוריתמים של  

שהגורם האנושי, קרי החוקר, ימשיך    מכיווןכן  -כמו.  ידי מתן אפשרות לשאילתות חכמות-על  החוקר

כריית המידע   בנושא  יכולותיוע בשיפור ושדרוג  יהשקיש צורך לה של תחום זה,  ילעמוד במרכז העשי

  הרלוונטיים הדרכה ייעודיים להכשרות נרחבות לכלל החוקרים  , קרי הקמת מערכי  מהמודיעין הגלוי

   ."("חוקרי אוסינטכא רק אלו שמוגדרים לכאורה )ל

להפיק    יכול לשדרג באופן מהותי את יכולתו של החוקר   ,קונקרטית, פיתוח מספר כלים ייעודיים

  :יםיתובנות משמעותיות ממודיעין הנאסף ממקורות גלו

ופייק  • משפיענים  לזיהוי  אוטומטיים  באינטרנט- כלים  בעיקר  השימוש    –  ניוז  התקדים  חסר 

 פוגע  ,שקרים והונאות באינטרנטטרים(, במטרה לזרוע  אבישויות דיגיטליות מזויפות )בוטים, אוו

של החוקר להבין את אמיתות המידע הנאסף, ועל כן פיתוחם של כלים אלו יסייע לחוקר  ביכולות  

 סיונות השפעה שונים. ילאמת את המידע ואף לזהות נ

ובהאירוע   • ביצועו  כן אירוע הטרור באוסטריה לפני כשנה  גבעת הקפיטול  הצטלם שיום לפני 

ת, מחדדים את הצורך של והעלה תמונה זו לרשת החברתי  17המחבל עם האמל"ח שברשותו

 
17. Sky Terror Attack: Gunman posted photo of himself with his weapons on social media before rampageVienna  

News. (2020, November 3). https://news.sky.com/story/vienna-terror-attack-gunman-posted-photo-of-himself-
with-his-weapons-on-social-media-before-rampage-12122638  
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מודיעין   החברתיותגורמי  הרשתות  כלל  על  הניטור  יכולות  את  לסי  אופןב   לשפר  ע ישיכול 

 .  ןטחו יבלפגוע ב ל כוונתם של גורמים שונים לבצע פעולות פליליות או ע"להתריע מראש" 

האחרונות    מרכיב ה  • בשנים  הפך  בכל  הגיאוגרפי  אינטגרלי  חלק  מדיה  להיות  פלטפורמת 

ככזהחברתית  אם   ,.  אבל  ברשתות החברתיות.  חקירה  בכל  מידע מרכזית  לפיסת  הוא הפך 

כיום ישנו צורך    ,יםידי המשתמש-עלבעבר המאמץ העיקרי היה לגשת למידע גיאוגרפי המסופק  

הגיאוגרפיים כדי לאפשר נגישות   מערכות אשר יכולות "לכרות" את הנתונים הגולמייםבגובר  

  .אמיתיה  מומיקואת של משתמש הקצה לספק למידע זה מבלי להיות תלוי בנכונות 

מערכות  • מידע   הקמת  ומעבדות  שונים   שאוספות  של    המאפשרות ,  ממקורות  מקורות  היתוך 

רבים גלויים (.  HUMINT, OSINT, SIGINT, GEOINT)  מודיעיניים  חומרים  שבין  הממשק 

סייע לחוקר להגיע  למהדו"חות, ו למסווגים יכול לסייע לקדם חקירות מודיעיניות, להלבין חלק  

וון מקורות איסוף, זאת לאור ההבנה שכיום לאור מגבלות  גלאותו "שלם מחקרי", בהתבסס על מ

הפרטיות ומודעות היעד, היכולת להשלים חקירות מודיעיניות בהתבסס על מקור אחד בלבד  

 הולכת ופוחתת. 

 סיכום 

כך למשל,  .   את איכות המחקר שלו  משמעותיתיקדמו    ,, אשר יונגשו לחוקרגלויים  מקורות מודיעין

הבנת הסנטימנט ברשתות חברתיות, מהווה כלי מרכזי ביכולת לנתח קהל יעד רלוונטי. כיום ישנם  

אבל פיתוח משמעותי של תחום זה אשר יגדיל משמעותית את היכולת לזהות   ,מספר כלים בתחום

הנוגע  בכל  מודיעיניות  מסקנות  להסיק  היכולת  את  מאוד  יעשיר  שלילי,  או  חיובי  סנטימנט 

 של קהלי יעד שונים.  ם להתנהלות

הה בדבר  האמריקניתיהמידע  המודיעין  קהילת  של  מחדש  הפק  השמטרת  ,ערכות  את  ת  לטייב 

התפוצצות המידע, שב ומחדד את היתרונות הגלומים בשיטת איסוף זו.    ,מקורות גלוייםמ  המידע

ובעיקר מאפייניה של שיטת איסוף זו )נגישה, זולה, קלה של כלים טכנולוגים שונים    םהתפתחות

הופכים את היכולת לאסוף מידע ממקורות גלויים,  יחסית לאיסוף ומאפשרת הלבנת מידע מסווג(,  

בנוסף, סוגיות הפרטיות ובעיקר מודעות היעדים .  ות מודיעיניות רבות של בעי  וןבפתררכיב מרכזי  ל
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בכל   מודיעין  מקורות  מספר  של  שילובם  את  כיום  מחייבת  מודיעיני  מודיעיני,   מחקרלמעקב 

 לכל חוקר מודיעין.  צורך חיוני והתבססות על מודיעין גלוי הופכת להיות

להתעלם   ניתן  שלא  זוהגם  איסוף  שיטת  שמציבה   םוחלק  יםטכנולוגי  םחלק)  מהאתגרים 

שהתועלת  ,  (ים מתודולוגי-יםמערכתי מאד  הב  שבשימושניכר  מודיעין .  משמעותית  איש   כל 

   הכרה עמוקה עם שיטת איסוף זו.ל נדרשהשפעה, באיסוף מודיעין וובמיוחד מי שעוסק ב

מדינות וגופי מודיעין לעולם איסוף המודיעין הגלוי, מובילה לשדרוג הכלים הטכנולוגים אשר כניסת  

יותר   רב  מידע  לאסוף  ניוז",  ה"פייק  תופעת  עם  יותר  טוב  להתמודד  בעתיד  ויאפשרו  מאפשרים 

שניתן לאסוף    הגיאוגרפימשכבות האינטרנט, לשלב מספר מקורות בחקירתם ולהעמיק את המידע  

 ם. יויממקורות גל

ישנו הכרח לעשות "חשיבה  ש   ותמעיד  הטכנולוגית  וההתפתחות  המידע הגלוי  ה בחשיבותיהעלי

   עדוף והמיקום של הפקת מודיעין גלוי. י המודיעין לגבי הת   קהילת מחדש" ב 

 

 


