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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.comונשלח
לכם את המסמכים המלאים.
אנא הפיצו למנהלים הרלוונטיים בארגונכם .כמו כן ,יש אפשרות לתאם הצגות עומק של
המחקרים בפורומים הרלוונטיים.

תוצרי המכון ופעילות בקהילה
מאמרים:
גיוון כוח אדם בקהילת המודיעין האמריקאית – הזרקור ,אשר נכתב על ידי ניקול נגבי ,מתאר את
התופעה לפיה קהילת המודיעין האמריקאית דוגלת במדיניות של גיוון בקרב צוות העובדים שלה.
עם זאת ,לפי דו"ח שפורסם ע"י ה -CRSבחודש האחרון וסוקר את תמונת המצב העדכנית בתחום
זה ,עדיין קיים מקום לשיפור במדיניות ,בשיטות ובתוכניות של כוח האדם .בנוסף ,זרקור זה גם
מביא את הסיבות שהובילו למצב זה ,על בסיס מקרה הבוחן של גיוון בכוח אדם בסוכנות ה.CIA-

כנסים:
כנס מקוון בנושא "מודיעין  -סייבר ,דיגיטל ובינה מלאכותית" – ב 12-בדצמבר התקיים כנס
מקוון בנושא הסייבר ,הדיגיטל והבינה המלאכותית ,בשיתוף עם ישראל דיפנס ומחלקת הסייבר
של אוניברסיטת בן גוריון .מטרת הכנס הייתה לסקור את ההתפתחויות האחרונות בתחומים אלו
ולהבין כיצר טכנולוגיות אלו משפיעות על העשייה המודיעינית ועל יחסי אדם-מכונה במודיעין.

השיח אודות מודיעין בעולם
נושאים בולטים על סדר היום הציבורי:
מתקפת הסייבר – "–"SolarWinds
•

דיווח על המתקפה על סוכנויות אמריקאיות במסגרת קמפיין ריגול במרחבי הסייבר

•

מה אנחנו יודעים על ההתקפה שבוצעה ע"י המודיעין הרוסי לכאורה

•

מתקפת הסייבר הנוכחית ,כרגע מכונן לחוק הבינלאומי תחום המודיעין

•

ההיקף של המתקפה הרוסית מתבהר :סוכנויות אמריקאיות רבות נפגעו

עולם המודיעין ומגפת הקורונה
•

לקחים שניתן ללמוד מהקורונה על תפקידה של קהילת המודיעין כקובעת מדיניות

•

מאמר דעה – סוכנויות מודיעין חייבות לעקוב אחר איומים אקולוגיים ומגפות

ממשל ביידן והשפעתו על קהילת המודיעין האמריקאית
•

מאמר דעה – "קהילת המודיעין בעידן ביידן חייבת להתמקד במשבר האקלים"

•

פודקאסט – "האם ביידן יכול להחזיר את קהילת המודיעין האמריקאית לגדולתה?"

מותו של ג'ון לה קארה –
•

השפעת כתיבתו של ג'ון לה קארה על עולם המודיעין

מאמרים ,דו"חות וגיליונות שפורסמו בעולם בחודש דצמבר:
גיליונות חדשים לכתבי עת בתחום
 – )CIA( Studies In Inetlligenceכרך  ,64גיליון מספר .4
הגיליון כולל סדרה של מאמרים כגון" :חשיבה מחדש של דיסציפלינת המחקר"; "פעולות
חשאיות לקידום הדמוקרטיה בסין במהלך המלחמה הקרה" ומספר סקירות בנושא "מודיעין
במדיה הציבורית".
תרבות מודיעינית
הערכה מחדש של יעילות שיטות המודיעין של ריבונות לא-מדינתית :מקרה בוחן של כוחות ההגה
של דרום סודן –
"Reappraising the effectiveness of intelligence methods of a violent non-state
")sovereignty: a case-study of the SPLA insurgency in the Sudan (1983 – 2005
()Intelligence and National Security
תודעה
האינטרס הגובר של המודיעין המסכל ברוסיה בפעולות השפעה על מדינות זרות –
))International Journal of Intelligence and Counterintelligence
""Repeating History: Soviet Offensive Counterintelligence Active Measures
שילוביות
שימוש במנגנונים של חובת דיווח בקהילות המודיעין לשיפור הלגיטימציה הציבורית–
))International Journal of Intelligence and Counterintelligence
"Principles to Assess Accountability: A Study of Intelligence Agencies in Spain and
"Brazil

סרטונים וקטעי שמע מעניינים בתחומי העיסוק של המכון החודש:
הסבר מפי אלכסיי נבלני ,אודות תחקיר מודיעיני אזרחי שנעשה על ניסיונות ההתנקשות בו
פודקאסט – רשמים ולקחים של קצין בכיר לשעבר ב CIA-על עבודתו מול סוכן משולש והטעויות
שנעשו בדרך

אירועים בחודשים ינואר ופברואר :2021
Intelligence at the Tactical Edge: How the convergence of distributed compute and
intelligent networking is driving the next generation of battlespace situational
 – understandingה 21-לינואר  22:00שעון ישראל (הרשמה מראש)
 – Intelligence Analysis Tradecraft in an Open and Rapid World, Part 2ה 9-לפברואר
 21:00שעון ישראל (הרשמה מראש)
 – The IC Beyond the Walled Garden: The New Reality of Remote Workה 23-לפברואר
 5:00שעון ישראל (הרשמה מראש)

