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ניוזלטר מתודולוגי
הניוזלטר 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

https://www.intelligence-research.org.il/


פרסומים מרכזיים של המכון
 

בין הערכה להשפעה על המציאות - תא"ל (מיל') ד"ר מאיר פינקל

 - עיצוב החשיבה המקצועית בהכשרת אנשי מקצועות המודיעין בשב"כ 
אלון, ר' בית הספר למודיעין, שירות הביטחון הכללי

אתגרי המודיעין במלחמת רוסיה – אוקראינה
תא"ל (מיל') יוסי קופרוסר

 
דיון בנושא יחסי מודיעין דרג מדיני- יזם וסיכם את הדיון - ד"ר אודי  

ערן

זרקור - ביקורת מאמר - מפת דרכים למיצוי אוסינט משולב בינה מלאכותית
בקהילת המודיעין האמריקנית - ד"ר עופר גוטרמן ועילי מנחם

מחשבות בעקבות הדו"ח של המודיעין האמריקני על מקורה של המגפה -
 תא"ל (מיל') יוסי קופרוסר וסא"ל (מיל') דני שוהם

בין מודיעין עסקי למודיעין לאומי - ד"ר עופר גוטרמן ועילי מנחם
 

https://www.intelligence-research.org.il/post/intelligence-war-idf
https://www.intelligence-research.org.il/post/ISA-Training
https://www.intelligence-research.org.il/post/ISA-Training
https://www.intelligence-research.org.il/post/ISA-Training
https://www.intelligence-research.org.il/post/ISA-Training
https://www.intelligence-research.org.il/post/Russia-Ukraine-War-Intelligence-Challenges
https://www.intelligence-research.org.il/post/Russia-Ukraine-War-Intelligence-Challenges
https://www.intelligence-research.org.il/post/policy-Intelligence
https://www.intelligence-research.org.il/post/policy-Intelligence
https://www.intelligence-research.org.il/post/policy-Intelligence
https://www.intelligence-research.org.il/post/osint-us-innovation
https://www.intelligence-research.org.il/post/Roots-Coronavirus
https://www.intelligence-research.org.il/post/Roots-Coronavirus
https://www.intelligence-research.org.il/post/Roots-Coronavirus
https://www.intelligence-research.org.il/post/business-national-intelligence


כלים חדשים לחוקר בארגז הכלים של המכון 

 
 
 
 
 

רשימת כתבי עת מובילים בתחום המודיעין - אלון ששון
 
 
 
 
 
 

 
הטיות חשיבה המשפיעות על עבודת המודיעין - אלון ששון

 
 
 
 
 
 

https://www.intelligence-research.org.il/blog/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.intelligence-research.org.il/blog/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.intelligence-research.org.il/post/Magazines
https://www.intelligence-research.org.il/post/cognitive-biases


תודעה:
HOW TO SUPPORT A GLOBALLY CONNECTED COUNTER-

DISINFORMATION NETWORK
(war on the rocks)
KEVIN SHEIVES

Operational Disinformation of Soviet Counterintelligence during the Cold War
(Slavic Intelligence)

Andrzej Krzak

מאמרים נבחרים מהעולם

חלל:
Commercial Space Remote Sensing and Its Role in 

National Security
(CSIS)

Matthew Strohmeyer&Todd Harrison
 
 
 
 

מודיעין במגזר הפרטי:
Private sector intelligence: on the long path of professionalization

(Intelligence and National Security)
Maria A. Robson Morrow

 

https://warontherocks.com/2022/01/how-to-support-a-globally-connected-counter-disinformation-network/
https://warontherocks.com/2022/01/how-to-support-a-globally-connected-counter-disinformation-network/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2021.2014280?af=R
https://www.tandfonline.com/toc/ujic20/35/2
https://www.tandfonline.com/author/Krzak%2C+Andrzej
https://www.csis.org/analysis/commercial-space-remote-sensing-and-its-role-national-security
https://www.csis.org/analysis/commercial-space-remote-sensing-and-its-role-national-security
https://www.csis.org/analysis/commercial-space-remote-sensing-and-its-role-national-security
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2022.2029099?af=R
https://www.tandfonline.com/journals/fint20
https://www.tandfonline.com/author/Robson+Morrow%2C+Maria+A


מאמרים נבחרים בעולם  - המשך

 
 
 

תרבות מודיעינית :
Vast Troves of Classified Info Undermine National Security, Spy Chief Says

(The Wall Street Journal)
Dustin Volz

 
 
 
 
 
 

 
Intel Researchers Explore Making Adaptive Computer Systems that Can Be Worn Like Comfy Clothes

(Nextgov)
Brandi Vincent

טכנולוגיה ומודיעין:
 

Meet the NSA spies shaping the future
(MIT Technology Review)

Patrick Howell O'Neill

 
 

NGA Setting Up Environment to Support Classified and 
Unclassified Work

(Fed Tech Magazine)
 Phil goldstein

 
 
 

https://www.wsj.com/articles/vast-troves-of-classified-info-undermine-national-security-spy-chief-says-11643286602
https://www.wsj.com/news/author/dustin-volz
https://www.nextgov.com/emerging-tech/2022/01/intel-researchers-explore-making-adaptive-computer-systems-can-be-worn-comfy-clothes/360523/
https://www.nextgov.com/voices/brandi-vincent/14441/?oref=ng-post-author
https://www.technologyreview.com/2022/02/01/1044561/meet-the-nsa-spies-shaping-the-future/
https://www.technologyreview.com/author/patrick-howell-oneill/
https://fedtechmagazine.com/article/2022/02/nga-setting-environment-support-classified-and-unclassified-work
https://fedtechmagazine.com/article/2022/02/nga-setting-environment-support-classified-and-unclassified-work
https://fedtechmagazine.com/article/2022/02/nga-setting-environment-support-classified-and-unclassified-work
https://fedtechmagazine.com/author/phil-goldstein


מאמרים נבחרים בעולם  - המשך

הכשרות וכוח אדם:
The evolution of historical scholarship and the rise of the visible and accountable national security state:

tales from a life in Intelligence Studies
(Intelligence and National Security)

R. Gerald Hughes

היסטוריוגרפיה מודיעינית:
Timely memoirs and the ‘British invasion’: two trends in the 

historiography of the CIA
(Journal of Intelligence History) 

Rhodri Jeffreys-Jones & R. Gerald Hughes

תרבות מודיעינית - המשך:
 

Marijuana Use ‘Remains Relevant, But Not Determinative’ for Security Clearances
(Governement Executive)

COURTNEY BUBLÉ
 

Intelligence Agency Looks to Mix Cleared, Uncleared Workers
(Defense One)

Lauren C. Williams
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2021.2004667
https://www.tandfonline.com/author/Hughes%2C+R+Gerald
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16161262.2022.2051920?af=R
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16161262.2022.2051920?af=R
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16161262.2022.2051920?af=R
https://www.tandfonline.com/journals/rjih20
https://www.tandfonline.com/author/Jeffreys-Jones%2C+Rhodri
https://www.tandfonline.com/author/Hughes%2C+R+Gerald
https://www.govexec.com/management/2022/01/marijuana-use-remains-relevant-not-determinative-security-clearances/360618/
https://www.defenseone.com/policy/2022/01/nga-looks-tech-support-unclassified-workforce/360515/


פודקאסטים בנושאי העיסוק של המכון

NETfrix המבוא הלא מקורי למדע הרשתות- פרק 24 מתוך הפודקאסט

  NETfrix ידע הוא כוח אבל ידע הוא גם רשת - פרק 25 מתוך הפודקאסט

מייקל מורל מראיין את זהר פלטי (לשעבר בכיר במוסד)
Intelligence Matters במסגרת פודקאסט

 
(CIA לשעבר חבר קונגרס אמריקאי וקצין) מייקל מורל מראיין את ויל הארד

Intelligence Matters במסגרת פודקאסט
 

JANES שיחה עם אמילי הארדינג על אוסינט - מתוך הפודקאסט של

https://netfrix.podbean.com/e/netfrix-ep24-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90%d7%94%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9c%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95/
https://netfrix.podbean.com/e/netfrix-ep25-%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%9b%d7%95%d7%97%d7%90%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%92%d7%9d/
https://netfrix.podbean.com/e/netfrix-ep25-%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%9b%d7%95%d7%97%d7%90%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%92%d7%9d/
https://art19.com/shows/intelligence-matters/episodes/1170b1f5-fb57-4ccb-8e3b-c96218a72939
https://www.cbsnews.com/news/former-republican-congressman-and-cia-officer-will-hurd-intelligence-matters/
https://podcast.janes.com/public/68/The-World-of-Intelligence-50487d09/7f474571

