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 למודיעין לאומי בין מודיעין עסקי

   מנהל יחידת המודיעין העסקי במכון היצוא –מפגש עם נאור מורג 

 2022במאי  11

פגישה בין חברי המכון לבין נאור מורג, שמשמש כמנהל  התקיימה, 2022מרץ ב 24-ב

תה הזדמנות יהפגישה הי. במשרד הכלכלה יחידת המידע והמודיעין העסקי במכון היצוא

ללמוד היבטים במתודולוגיה של המודיעין העסקי, תוך השוואה למתודולוגיה של 

 צבאי.-המודיעין הלאומי

 מכון היצואה -רקע 

מכון הייצוא הוא חלק משתי זרועות של משרד הכלכלה שתפקידם זה להעצים את 

גופים: מנהל סחר חוץ ומכון הייצוא. מכון הייצוא אינו  2הייצוא במדינת ישראל. ישנם 

גוף ממשלתי ברמה של משרד ממשלתי, המכון הוא הכלאה בין המגזר הפרטי לציבורי, 

איגוד התעשיינים ומשרד הכלכלה.  -ים שנה בין הגופים המעסיק 60שנוצרה לפני 

המכון מתוקצב ממשלתית ומתפקד בפועל כזרוע ביצועית ממשלתית אבל רשום 

 כמלכ"ר, מה שמעניק לו את חופש פעולה ותמרון גדול משל גופים ממשלתיים. 
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 המכון לייצוא כולל את הגופים הבאים:

 מטרתה להעביר לקהילת היצואנים את כל הידע  – המכללה לייצוא וסחר בינלאומי

 שהם צריכים. 

 כוללת ענפים שכל אחד מהם עוסק במגזר תעשייתי  – חטיבת הפיתוח העסקי

מסוים )סייבר, קוסמטיקה, אופנה וכדומה(. פעילות הענפים כוללת משלחות, 

 שיחות עם קניינים ועוד.

 רטנית של יצואנים מספקת שירותים ברמה הפ – חטיבת השירותים המקצועיים

ספציפיים. השירותים כוללים ייעוץ בשיווק, לוגיסטיקה, כוח אדם וכו', וכן שירותי 

 מודיעין עסקי. יחידת המודיעין העסקי מספקת את כל שירותי המידע העסקי ליצואן. 

 תפיסת המודיעין העסקי 

מה אני  שאלות: 3כדי שחברה עסקית תייצר ערך ותהיה רווחית היא צריכה לענות על 

יודעת לעשות בצורה הטובה ביותר? מה הלקוחות )קיימים ופוטנציאליים( רוצים? מה 

חברות אחרות )מתחרות( יודעות לעשות? בחיבור בין שלוש התשובות נמצא הערך 

הייחודי שהחברה יכולה להציע. המודיעין העסקי יכול לסייע לענות על שתי השאלות 

 האחרונות.

הגדיל את "מרחב ההתרעה" של מקבלי ההחלטות בחברה המודיעין העסקי נועד ל

ע שמתחרה קיבל החלטה על מהלך מסוים, גלפי "מודל פירורי הלחם", בר העסקית.

דוגמת שחרור מוצר חדש לשוק, הוא פולט סימנים )"פירורי לחם"(, וככל שעובר הזמן, 
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ך ולהגיב לכך הוא מפזר יותר ויותר פירורים, אך מרחב הזמן שעומד בפני החברה להיער

 הולך ומצטמצם. מטרת המודיעין העסקי לגלות את המהלך של היריב מוקדם ככל הניתן. 

 קברניט(-מנהל )על משקל יחסי מודיעין -יחסי מודיעין עסקי 

למודיעין העסקי יש אתגר גדול יותר להשיג את הקשב וההתעניינות של הצרכן.  

במודיעין צבאי, המשימה מבחינתו של המפקד היא "לנצח או למות", בעוד בעולם 

עסקי ולא קיומי. מפקדים צבאיים נוטים להיות -העסקי רוצים לנצח אך הסיכון הוא כלכלי

לקבל החלטות "בשליפה" וללא  –והבי סיכון שונאי סיכון, בעוד מנהלים נוטים להיות א

 תחושת צורך במידע שיתמוך את קבלת ההחלטות שלהם. 

בנוסף, היכולת של המפקד להכיר את האויב ללא תיווך וסיוע של איש המודיעין היא 

בעייתית, בעוד בעולם העסקי, "כולם מכירים את כולם". כמו כן, המודיעין הצבאי הפך 

לק מובנה בתהליכי העבודה של המערכת הצבאית, בעוד ברבות הימים להיות ח

המודיעין העסקי אינו חלק אינהרנטי מהתהליך העסקי, וההחלטה להשקיע בו משאבי 

צבאי, איש המודיעין העסקי יכול -זמן וכסף אינה ברורה מאליה. כמו במודיעין הלאומי

-ה יוזמת ופרולהצליח יותר ולהיות רלוונטי וערכי יותר לצרכן שלו, באמצעות גיש

אקטיבית, למשל לא רק לשבת ולהמתין לצי"ח, אלא ליזום ולהציף הזדמנויות חדשות. 

 ברגע שאחת מהן מנוצלת, הערך של המודיעין העסקי עולה.

לדעת נאור, המודיעין העסקי כולל אנליזה, היכולת  מהותו של מקצוע המודיעין העסקי:

מעשיות. ועדיין, יש שאלות פתוחות פוך אותו לתובנות הלהביא את המידע אבל גם ל

האם נדרש בידול ביניהם? האם  –בנושא היחסים בין האיסוף והמחקר במודיעין העסקי 
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המודיעין העסקי צריך לשבת כפונקציה בתוך החברה העסקית, או להיעשות במיקור 

חוץ? בתוך כך עולה שאלה עמוקה יותר, האם נדרשים בעלי מקצוע בתחומי המודיעין 

, או שהמודיעין העסקי הוא סט של יכולות שבעלי תפקידים אחרים בחברה העסקי

)האם נדרשים חברות מודיעין פרטיות, מכונים למחקרי שוק, יועצים  ?צריכים להחזיק

עסקיים, חוקרים פרטיים, מידענים, או שאלו יכולות שצריכות להיות ליזמים, מנכ"לים, 

 מנהלי מו"פ וכדומה?(.מנהלי פיתוח עסקי, מנהלי שיווק ומכירות, 

צבאי, האבחנה נבעה מאילוצי -. בעולם המודיעין הלאומיבין איסוף למחקרבחנה אה

שפה, מידור והיקפי חומר, ושינויים בהיבטים אלו הובילו בשנים האחרונות לסדיקת 

הדיכוטומיה החדה בין האיסוף למחקר. לדעת נאור, בתחום המודיעין העסקי, 

לים התקציב המועט מונע הקמת מערכים גדו –הדיכוטומיה חלשה משיקולי תקציב 

ומוביל לכך שפעמים רבות המידען והאנליסט חד הם. בה בעת, פעמים רבות המנהלים, 

צרכני המודיעין העסקי, רוצים את המידע ומשאירים את מלאכת הפקת התובנות 

 לעצמם.

איסורים שונים בחוק )חוקי האזנות, תאגידים, עבודה  נםיש אתיקה במודיעין העסקי:

בכל מדינה ומדינה. אין כללי אתיקה מוגדרים, אך יש  וכדומה(. בנוסף, החוקים שונים

)לדוגמה, הקוד  יוולונטראתיקה מקובלת שחלק מהעוסקים בתחום מיישמים באופן 

(. אתיקה זו כוללת מספר כללים, כמו למשל, לא לסכן חיים או עבודה SCIPהאתי של 

 של אחר, לא להחזיק מידע שהושג באופן שאינו אתי, וכדומה. 
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 מתודולוגייםהיבטים 

 רמות המודיעין העסקי

 סקירות סחר עם מדיניות, מיפוי טרנדים ומגמות ביצוא, נתוני  – מידע מקרו כלכלי

 סחר, סקירות ענפיות.

 כל מידע תומך החלטה ברמת שוק יעד ספציפי, סקירת על ורטיקל  – מידע אסטרטגי

 יסט.בתוך ענף, מיפוי תחרות, מיפוי הזדמנויות, מחקר שוק, סקירת אנל

 ם בהתאם לאפיון ספציפי.ימידע על הזדמנויות עסקיות ולידי - מידע טקטי 

 ליווי לנחיתה רכה ב"שטח" ו"מודיעין מטרות" באמצעות רשת של  – רשת סיוע

 מסייעים ליצואן בפתיחת דלתות, דברים טכניים וכדומה. –סוכנים מסביב לעולם 

 המתודולוגיה לזיהוי והגדרת הצי"ח במודיעין העסקי

הצי"ח הראשוני של הלקוח מציע את מה שהוא רוצה אבל לא בהכרח את מה שהוא 

צריך, כיוון שהלקוח עצמו לא תמיד מבין עד הסוף מה המטרה שלשמה הוא רוצה את 

המידע שהוא מבקש מהמודיעין העסקי להשיג. לכן איש המודיעין העסקי צריך לקיים 

שואלים את  –ודל "שתי הלמות" עם הלקוח בירור מעמיק של הצורך האמיתי שלו )מ

הלקוח למה הוא רוצה את המידע שהוא מבקש, לאחר שהוא עונה שואלים אותו שוב 

אותה שאלה, והרבה פעמים מגיעים להבנה עמוקה יותר של הצורך, שמובילה להגדרת 

 משימה למודיעין העסקי ששונה מזו שהוגדרה בתחילת הדרך(. 
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 חקר מגמות

ישנן תופעות ומגמות בעולם הרחב שמעבר לסביבה העסקית הישירה של  ,לעיתים

הלקוח, אשר יכולות להשפיע על החברה שלו באופן משמעותי. למשל, בסביבה 

עם  AirBNBהעסקית של עולם המלונאות, בתי מלון התחרו זה בזה, אבל כשהגיע 

ף את הקלפים המודל העסקי האחר והחדש שלו, שצמח מחוץ לעולם המלונאות, הוא טר

 בענף. 

מודיעין עסקי יכול וצריך לסייע גם באיתור והבנה של התפתחויות כאלה, והוא יכול 

לעשות זאת תוך הסתייעות במתודות של חקר מגמות המוכרות מעולמות המודיעין 

העל -הלאומי האסטרטגי, תוך אדפטציה לעולם התוכן העסקי. למשל, לזהות את מגמת

ות מגמות הנובעות ממנה ושייכות אליה בתעשיות ספציפיות גלובליזציה, לזה-של דה

כמו חקלאות או אנרגיה, ואז לנסות להבין את ההשלכות הקונקרטיות על החברה של 

הלקוח, למשל שינויים טכנולוגיים, שינויים בהיצע ובביקושים, שינויים בהעדפות 

 צרכניות, ועוד.

העסקי צריך לכלול מקורות מידע המארג המלא של מקורות המודיעין  מקורות המידע:

חיצוניים לצד מקורות מידע פנימיים )מידע שקיים אצל הלקוח ועל החברה שלו עצמה(. 

למשל, למידע ה"בטן" של אנשי המכירות בחברה יש ערכיות רבה ביותר וחשוב לדעת 

 איך לחלץ אותו. 

תקדמים, מערכות, וובינט )חיפושים מ המקורות החיצוניים כוללים אוסינט מסוגים שונים:

מודיעין מרשתות חברתיות, מודיעין פיננסי, מודיעין ויזואלי,  - "סוקמינט"מאגרים וכו'(, 
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ומודיעין מכלי התקשורת השונים. בנוסף, ניתן להפעיל מערכות מידע ייעודיות )למשל, 

ראיונות עם אנשי  –במכון הייצוא פיתחו מערכת לאיתור הזדמנויות עסקיות(. יומינט 

ע )שגם האיתור שלהם ושכנוע שלהם לשתף פעולה במסירת מידע מזכיר באופן מקצו

 מסוים את ההפעלה היומינטית בארגוני המודיעין(. 

עבודת המודיעין העסקי במכון הייצוא מתבצעת בתצורה של צוות  תהליך העבודה:

ן, צמ"מ. את הצמ"מ יכול להוביל ראש החטיבה, או מנהל יחידת המודיעי -משימה מיוחד 

 או עובד מסוים שרלוונטי לכך. בתום העבודה על פרויקט מתבצעת הפקת לקחים.

ונגזרים מצרכים לאומי -מתוצרי המודיעין הבטחונישונים  הינם תוצרי המודיעין העסקי

 שונים של צרכנים שונים. תוצרי מרכזיים של המודיעין העסקי במכון הייצוא:

 סקירה נרחבת על כל מדינה;   – דו"ח מדינה 

  דו"ח מדינהONE PAGER –  מתעדכן באופן אוטומטי, ומציג נתונים בסיסיים דוגמת

 נתוני סחר חוץ; 

 מודל שמייצר המלצה עבור משרדי הממשלה, באלו מדינות   - מודל מדינות היעד

 40כדאי לישראל להשקיע בפיתוח הייצוא )מפת ידע שמבוססת על ניתוח 

 ים(; אינדיקטור

 למשל בעקבות אירועים דוגמת פרוץ המלחמה  – הוקיים ועיתיים-"חות אדדו

באוקראינה, או לקראת אירועים כמו ביקור מדיני של הנשיא בתורכיה שלקראתו 

 יכינו לו תיק מודיעין עסקי לקראת הנסיעה. 
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 מקבלי החלטות במשרדי הממשלה הרלוונטיים, יצואנים, צרכני הדו"חות העיתיים :

נועד ליצואן ספציפי, כדי להציע לו  –ר רחב, תקשורת. מחקר איתור שוק מטרה ציבו

 שווקים שבהם כדאי לו להתמקד.

 סיכום

מתבטאים בשוני בדפוסי הלקוח, , הבין מודיעין עסקי לבין מודיעין לאומי םהבדליה למרות

ישנם מספר מאפיינים  ,במטרות המודיעין, בהשלכות המודיעין ובתחומים נוספים

לדוגמא, שפע וגיוון המקורות המודיעיניים )לרבות שימוש באוסינט  ניהם.משותפים בי

 במובנו הרחב ומידע רב שקיים במרשתת( והיטשטשות הגבולות בין האיסוף למחקר.

מעבר לכך, ניתן ללמוד ממתודולוגיות נוספות שמשמשות את המודיעין העסקי, כדוגמת 

קר מגמות והמתודולוגיה לבחינת זירות חדשות. ניכר כי בעזרת המתודולוגיה לח

עבור מודיעין לאומי. גם ההתאמות הנדרשות, סוגי המתודולוגיות הללו יכולים לשמש 

א יאחת התכונות של איש מודיעין עסקי שרוצה להישאר רלוונטי ה –שנית, נקיטת יוזמה 

 דם. ואת תפק פרי, יכול לשאופי יוזם. טיפוח תכונה זו בקרב אנשי מודיעין לאומ

 את המפגש:  מוסיכ

 עמית מחקר במכון –עופר גוטרמן ד"ר 

 עוזר מחקר במכון - עילי מנחם


