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המכון בנושא  ביצעמאמר המסכם עבודת מחקר ש CSISבינואר פרסם מכון המחקר 

קישור ) מצב השימוש הקיים והעתידי של קהילת המודיעין האמריקנית במודיעין גלוי

. המאמר משתלב בשורת פרסומים מהשנים האחרונות, הדנים בעליה החדה (למאמר

לתרגם הבנה זו ת בקהילת המודיעין האמריקני ודוחקים בחשיבותו של המודיעין הגלוי,

הנוכחי חשיבותו של המאמר יתרונו ו .לשינויים מהמעלה הראשונה בתהליכי העבודה

אנשי עשרות וראיונות עם  ספרות רחבהסקירת כולל ה, בניתוח מעמיק של הנושא

                                                           
1 JARVIS ראשי תיבות של ,Just A Rather Very Intelligent System היא תוכנת בינה מלאכותית מתקדמת של ,

 טוני סטארק )איירון מן(, שמבצעת עבורו שלל פעילויות ושירותי סיוע למשימותיו.

https://www.csis.org/analysis/move-over-jarvis-meet-oscar
https://www.csis.org/analysis/move-over-jarvis-meet-oscar
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ה רחבה של אוסינט מודיעין מכהנים, לצד פירוט של תוכנית קונקרטית ומדורגת להטמע

 . בעבודת המודיעיןמשולב טכנולוגיות בינה מלאכותית ולמידת מכונה, 

 הרחבה

, תובעלת רקע של שירות בקהילת המודיעין האמריקני CSIS-הארדינג, חוקרת באמילי 

. הארדינג מושג אוסינטה לששונות רשמיות הגדרות בסקירה של את המאמר פותחת 

מכסות את כל אינן הגדרות אלו כי  נת, וטועRAND-ו ODNI ,DODשל בוחנת הגדרות 

מהותי פער . הפער בהגדרות משקף, לטענתה, טווח המידע והיכולות שהאוסינט מספק

כבר האמריקנית אומנם קהילת המודיעין המודיעין הגלוי:  שלמלוא הפוטנציאל בהבנת 

, CNNלפיה אוסינט משמעו דיווחים תקשורתיים דוגמת המיושנת התפיסה נעה מ

את מבינה אינה . אולם, היא עדיין בקיומם של מאגרי מידע עצומים באינטרנטומכירה 

 ינות,וי, למשל בתחומי למספק כיום האוסינטשמלוא פוטנציאל היכולות המעצמתיות 

 איכונים וסיגינט.  מאגרי שמע ווידאו,

גיש "מודיעין שנאסף ממידע נאוסינט: את ההגדרה הבאה להארדינג מציעה להגדיר 

לציבור, או נגיש בתשלום לציבור, אשר מושג כדי לענות על דרישות מודיעיניות ספציפיות, 

 . ומעובד כדי להפיק תובנות חדשות"

אוסינט הוא כל לפיה   - ראויה לדיוןלא טריוויאלית ו -הארדינג מוסיפה ומעלה טענה 

יכולות ובכלל זה אף )בחינם או בתשלום(, אליו מקור מידע שכל אחד יכול להיות נגיש 

. )דוגמה שמביאה המחברת( הישראלית NSOחברת שמספקת דוגמת אלו  סייבר התקפי

 .הגבולות בין מידע מסווג למידע פתוח מיטשטשיםכי היא  , אומרת הארדינג,המשמעות
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קהילת המודיעין  הניצבים בפניחסמים המרכזיים , עוברת הארדינג לדון בבהמשך

האוסינט בשילוב בינה מלאכותית. הניתוח מתבסס על סקירת יכולות  למצות אתבבואה 

ספרות, ועל ראיונות שבוצעו עם כעשרים אנשי מודיעין פעילים בארגוני המודיעין 

 . האמריקניים

שעלו מתוך השיחות עם המרואיינים:  מרחיבה על שלושת החסמים המרכזיים גהארדינ

 :גוניתמדיניות הרכש, שיקולי ביטחון המידע, והתרבות האר

 אינה מותאמת ו ,מיושנת, מסורבלת ואיטית מדיניות הרכש של הממסד הביטחוני

: החוזים של חדשותטכנולוגיות מערכות המבוססות על לצרכי הצטיידות ב

ממשלת ארה"ב נוקשים וספציפיים, וכוללים דרישות טכנולוגיות מחמירות 

 ITלהטמיע יכולות מדף, וארכיטקטורת  ותמאפשר ןודרישות לזמני אספקה שאינ

טווח שלא -; החוזים כפופים לתכנון תקציבי ארוךפתוחה וגמישה לשינויים

מתאים לטכנולוגיות צעירות; סטנדרטים שונים ודרישות שונות של הארגונים; 

 ועוד.

  לגורמים האחראים על ביטחון המידע יש חששות כבדים ולא פתורים לגבי עבודה

. זאת למרות ההצהרות של ספקי הענן כי הפלטפורמות שלהם בענן לא מסווג

של הקהילה, בין היתר, בשל עבודה  On-prem-מאובטחות יותר משרתי ה

פרצות אבטחה  והפעלת צוותים גדולים המנטרים Zero-trustבארכיטקטורת  

במהירות ומטפלים בהן במהירות. אחת הדאגות המרכזיות בהיבט ביטחון 

המידע, הינה היכולת להבין את הצי"ח של קהילת המודיעין האמריקנית ואת 

סדרי העדיפויות שלה. זאת למרות שספקיות הענן טוענות שיכולות האבטחה 
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רדינג, סביר הא שלדעתשל הענן מאפשרות לטשטש את השאילתות, מה גם, 

להניח כי יריבותיה של ארצות הברית יכולות לנחש את מרבית הצי"ח האמריקני, 

 ולא מדובר בסוד משמעותי. 

  חסמים תרבותיים שונים מונעים ביקוש גבוה מצד אנשי המודיעין לעבור לשימוש

. חסמים אלו כוללים, בין היתר, נרחב באוסינט משולב בטכנולוגיות מתקדמות

דה במשימה "עם מה שיש", גישת ניהול סיכונים שמרנית, העדר אתוס של עמי

, AI/MLתחושה של משבר ודחיפות, חוסר הבנה של פוטנציאל האוסינט בשילוב 

חוסר זמן לרכוש את המיומנויות הדרושות בנושא, ותמריצים של בעלי העניין 

ה השונים לשמור על המצב הקיים )דרגים בכירים שאינם מבינים את הטכנולוגי

 החדשה, אנשי ביטחון המידע, אנשי הכספים(.

של מיצוי האוסינט -חדשה  על רקע פירוט הפערים, המאמר שוטח הצעה לתפיסה

-Open., ראשי תיבות של OSCARבקהילת המודיעין האמריקנית. התפיסה מכונה 

Source, Cloud-Based, AI-Enabled Reporting  



5 
 

את המרואיינים שלהם, מקרב ארגוני החוקרים השתמשו בתפיסה זו כדי לגרות 

בעונות של המציאות הקיימת, יהמודיעין, לחשוב מחוץ לקופסה ובצורה משוחררת מק

 תחום.מצב הרצוי בעל ה

שנים(  3), בינוני )כיום( קצר -הארדינג מציעה ליישם את התפיסה בשלושה קבועי זמן 

 :שנים ומעלה( 5) וארוך

  הקרובהזמן בהתייחסות לטווח (OSCAR 1.0) מוצע למצות את השימוש ביכולות 

ת מיון ועזרים דיגיטליים זיהוי תמונות, יכולודוגמת )טכנולוגיות זמינות וקיימות 

, דוגמת סריקה של אוטומציה של תהליכים שנעשים כיום בידי אנליסטיםל, אישיים(

די כמויות מידע גדולות, איתור פרטי מידע חשובים, סיכומי מידע ובנייה של מס

אלא גם יאפשרו יכולות חדשות  יכולות אלו לא רק יחסכו שעות אדם רבות, .נתונים

לשדרוג  ML/AIכמו שימוש נרחב באוסינט לאיכון ואיתור אנשים, ושימוש ביכולות 

 ההגנה בסייבר.

 הזמן טווח ב( הבינוניOSCAR 2.0) , מוערך כי הגידול הצפוי בכמויות המידע בשנים

דוגמת  ,ןמגוון המשימות המודיעיניות שניתן יהיה לבצע על בסיסהקרובות ירחיב את 

לאכוונה של סנסורים איסופיים, למשל, אוטומציה של תהליכי קבלת החלטות, 

 data תהליכי פישוטו בענן המשותףומחקר קשרים  נתוניםומטי של ניתוח אוט

science . 

  הזמן בטווח( הארוךOSCAR 3.0)  אפשרו ישיכניסה של יכולות חישוב קוואנטי צפויה

ומודיעין קרוב , מתן התרעות לכל אתגר מותאמותעבודה מודיעיניות כניות ותליישם 

 .לזמן אמת. 
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 :AI/MLהמאמר מסתיים בכמה המלצות מרכזיות להטמעת אוסינט משולב יכולות 

בהתאם מחדש של האוסינט  מסגור: יםהתרבותילהקדיש מאמצים לטיפול בחסמים  .1

כלים טכנולוגיים של  הרכששילוב אנשי מודיעין בתהליך  לערך האמיתי והגבוה שלו;

לאמץ שימוש ביכולות חדשות; אנליסטים ומערכות מידע; הכשרות שיקלו על 

הרחבת השימוש במדעני נתונים כדי לסייע לאנליסטים להתמודד עם כמויות המידע 

המעבר לעבודה בתצורה ; הקמת חממת חדשנות שתסייע להטמעת העצומות

 .OSCARדמויית 

 :להתמודד עם אתגרי ביטחון המידע אך לא לתת להם למנוע כניסה רחבה לענן .2

מציע לקהילת המודיעין לאמץ שימוש רחב בענן, ובמקביל לנקוט אמצעים המאמר 

לניהול החששות של  -שונים לצמצום סיכוני ביטחון המידע, ולא פחות חשוב מכך 

בכלל זה: לשלב באופן עמוק את אנשי ביטחון המידע בתהליכי אנשי המודיעין. 

הכניסה לענן; ולחייב אותם ללמוד לעומק את תפיסת האבטחה בענן; להדריך את 

 האנליסטים על נהלי ביטחון המידע בעבודה בסביבה לא מסווגת.

יעדים הישגים והגדרת התמקדות ב ;זמניםקיצור  :ה של תהליכי הרכשרפורמ לבצע .3

 ODNI-; להקצות למכרזים פתוחים לגמישויות ושינויים; צ'רים ויכולותולא בפי

 .OSCARסמכות תקציבית לרכש טכנולוגיות נחוצות למהלך דמוי 

ם העובדים אתהיה חסרת משמעות התקדמות טכנולוגית  - להשקיע בהון האנושי .4

ושיתופי פעולה עם  העוסקים בדאטהצוותים . הכשרת לא יודעים לנצל אותה

לעבוד שנתיים ספקיות של טכנולוגיה; מעבריות של מדעני נתונים שתאפשר להם 

כדי להרוויח מהידע שלהם ולאפשר להם להבין את צורכי המגזר  בשירות הפדרלי
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; מעבריות של אנליסטים לקדנציה בחברות אזרחיות העושות שימוש יהפדרל

חדשים לקהילת המודיעין להשתמש והיתר למגויסים בטכנולוגיות מתקדמות; 

 עד שיושלם הסיווג הביטחוני שלהם. ןהענ תסביבב

 סיכום

, ביחס לפרסומים אחרים בנושא שילוב האוסינט בארגוני המודיעין, המאמרחשיבות 

עשרות ראיונות עם ביצוע סקירת ספרות והוא במחקר המעמיק עליו התבסס, לרבות 

שעיקרי המסקנות בנוגע לבעיות ולחסמים במצב הקיים  . למרותאנשי מודיעין מכהנים

 המחקר מחזק את התוקף שלהם ומרחיב את הפירוט אודותם., אינם מחדשים

בהשוואה למצב בארגוני המודיעין בישראל, חלק מהחסמים המצוינים במאמר אינם 

רלוונטיים או בעלי רלוונטיות פחותה. הדבר בולט בעיקר בנוגע למדיניות הרכש 

של תהליכי היחסית  יתית של הסוכנויות הפדרליות האמריקניות, לעומת הגמישותהבעי

 .הרכש והפיתוח בארגוני המודיעין בישראל

עם זאת, ניתן למצוא קווי דמיון בין המקרה האמריקני לזה הישראלי, בנוגע לחסמים 

תרבותיים המונעים מיצוי הפוטנציאל הגבוה של האוסינט, הקשורים בתרבות 

נית שמקדשת את המודיעין המסווג, חוסר הכרות מספקת עם יכולות האוסינט המודיעי

 הקיימות כיום, ועוד.

א באופק ההתפתחות העתידי שהוא יבהמשך לכך, חשיבותו המרכזית של המאמר ה

מצייר בנוגע לשימוש אפשרי של ארגוני מודיעין באוסינט, כחלק מתפיסה רחבה של 

 .וסינט עם כלים הנשענים על טכנולוגיות מתקדמותארכיקטורת עבודה בענן, ושילוב הא
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בשולי הדברים, ראוי להזכיר את טענתה של הארדינג בדבר טשטוש הגבולות בין 

. טענה מידע מסווג, עד כדי הכללתו של סייבר התקפי כחלק מאוסינט האוסינט לבין

ובנוגע  מעוררת מחלוקת זו עשויה להצביע על חוסר בהירות מושגית בנוגע לאוסינט

משתנה, וגוברות מקומו בתוך מארג מקורות המודיעין לקווי התיחום שלו, במציאות שבה 

גם זו סוגיה ראויה לדיון וליבון, במסגרת השיח הזיקות בינו לבין יתר מקורות המידע. 

 .הצבאי והלאומי האוסינט בעולם המודיעיןאודות חשיבותו הגוברת של 


