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 מבוא

מודיעינית הפועל במרכז לחקר המתודולוגיה ה במכוןנכתב המתודולוגיים זרקורים הקובץ 

בשיח  ציג סוגיות מתודולוגיות שונותלהמטרתו של קובץ זה היא  דיעין.למורשת המו

מתבססות  המוצגותהתובנות  המודיעיני בעולם שרלוונטיות לקהילת המודיעין הישראלית.

השיח בקהילה שאנו מנהלים הפועלת ברשת החברתית אשר מטרתה לפתח ידע גם על 

 בנושאים אלה.

בתובנות המתודולוגיות העולות מהחשיפה של פרויקט הזרקור הראשון עוסק 

"Cassandra "– ע"י הסוכנות האמריקנית  פרויקט שהובלDEA (Drug Enforcement 

Administration כיצד משתמש חזבאללה בסחר בסמים ברחבי העולם ( במטרה להבין

כמקור מימון, כיצד פועלת רשת הלבנות ההון של הארגון בהקשר זה, ומהו הקשר בין רשת 

בביקורת על כך שחרף הידע  התמקדהחשיפת הפרויקט  זו לבין הטרור שמקדם חזבאללה.

הרב שנוצר במסגרתו, הממשל האמריקני לא פעל דיו כדי לפגוע בפעילות הרשת, לכאורה 

 מהווה דוגמההפרשה ו נ, אך לעניינכדי לא לפגוע במשא ומתן עם איראן על הסכם הגרעין

נות ממנו ניתן להפיק תובנות מתודולוגיות מענייש מרשימה לריכוז מאמץ מודיעיני רב ממדי

זירתי, אפיינו את דפוסי הפעולה -החוקרים שעסקו בנושא ביצעו מחקר על ומשמעותיות.

עילים מפ –, וכן ביצעו ניתוח מערכתי של מרכיבי הרשת השונים )גורמים מעורבים  בכל זירה

עד למנהיגי מדינות זרות, נכסים קשורים, מקורות הכנסה, זוטרים, דרך הנהגת הארגון ו

 צירי הברחות(.

במיקור המונים ובוחן את האפשרות לנצלו לטובת העשייה המודיעינית עוסק  ניהזרקור הש

המאמר מגדיר מהי שיטה זו, מהם מאפייניה בשימוש קהילות מודיעין  )איסופית ומחקרית(

)יומינט(  ומתייחס לנקודות הדמיון והשוני בין כלי זה לבין איסוף מידע ממקורות אנושיים

הייחודיים של שיטה זו הכוללים איסוף מידע  ה)אוסינט(. מאפייני יםוממקורות מידע גלוי

דורשים, לשיטת  וללא צורך בתהליך של עיבוד והפקת המידע קהילות גדולותבאמצעות 

גיבוש של תפיסות איסוף ומחקר חדשות ועיסוק בשאלות הנוגעות לאתיקה הכותב, 

   במודיעין.

)המהווה מעין "שכלול" של חוכמת נחילי  מודיעין בשילוב שביןעוסק  שלישיהזרקור ה

לחיזוי אירועים אסטרטגיים ולטיוב באופן המסייע לבין בינה מלאכותית  ההמונים(

השוני בין שיטה זו לבין חכמת ההמונים המסורתית וכן בוחן את תהליכי קבלת החלטות, 

המתנהלות אנלוגיה למערכות מן החי כלי זה מתבסס על  כפי שרובנו מכירים אותה.

וכך מקבלות החלטות העולות על יכולותיהם של כל אחד מהפרטים המרכיבים  בקבוצות,

 אותן, דוגמת כוורות דבורים.

מרחב הסייבר לבין התפתחותו של המקצוע באנלוגיות שבין עוסק  רביעיהזרקור ה

זרקור זה מתבסס על מאמר שכתב ההיסטוריון של פיקוד הסייבר האמריקני  המודיעיני.

אבולוציה של עיקרי טענותיו נוגעות לכך שמרחב הסייבר הנתפס כ"חדש" הוא למעשה ו
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עבור בשימוש בטכנולוגיות תקשורת  מרגלים אנושיים,שהחל בפעילותם של  המודיעין

עשויה למרחב הסייבר באופן הזה התייחסות . טלגרף( ועד לשימוש ברשתות מחשביםרדיו, )

מתמודדת עם תפיסה זו  .מודיעין קיימות תפיסותכאמצעי לבחינת החלתן של לשמש 

יצירת  תהליך משפיעים באופן עמוק על כי מאפייניו הייחודיים של מרחב הסייבר טענהה

 .ייני מודיעיןמהפכה בענכדי צורך בעד המודיעין, 

ות אנחנו מזמינים אתכם לקרוא את הזרקורים, ולשתף אותנו במחשבות ותהיות שעול

תחומים שאתם מעוניינים ללמוד על הדיון המתנהל בספרות בעקבותיהם, ואף להציע 

 .המודיעין המקצועית

 methodology.insight@gmail.com ניתן לשלוח התייחסויות לכתובת המייל:
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שניתן ללמוד מחשיפת  ותלוגיוהמתוד תובנותה ןמה – Cassandraפרויקט 

 המבצע האמריקני לחשיפת הלבנות הון של חזבאללה?

 DEA ,Drug Enforcement-ההוא מבצע שהובל ע"י  "Cassandraפרויקט "

Administration,  יצירת שיתופי פעולה עם כתוך כשמונה שנים, ונמשך  2008החל בשנת-

משתמש חזבאללה בסחר  כיצדבמטרה להבין זאת,  סוכנויות בארה"ב ומחוצה לה. 30

כמקור  (בעיקר )אמריקה הלטינית, אפריקה, אירופה והמזרח התיכוןבסמים ברחבי העולם 

הקשר בין רשת זו לבין מהו ו, הארגון בהקשר זה שלפועלת רשת הלבנות ההון מימון, כיצד 

 אחרים.שמקדם חזבאללה נגד ארה"ב או יעדים פעולות הטרור 

בביקורת על כך שחרף הידע הרב שנוצר במסגרת מתמקדת  Politico1בעיתון החשיפה 

לפגוע בפעילותה של הרשת ולא העמיד את כל  DEA-הפרויקט, הממשל האמריקני מנע מה

פעיליה שאותרו לדין, לכאורה כדי לא לפגוע ביחסים עם איראן, סביב המהלכים שליוו את 

  השגת הסכם הגרעין. 

ה לריכוז מאמץ מודיעיני רב ממדי. מכיוון שרשת " הוא דוגמה מרשימCassandra"פרויקט 

הלבנות ההון של חזבאללה חוצה זירות )אמריקה הלטינית, אירופה, אפריקה, המזרח 

התיכון ואפילו סין(, ועוסקת בתחומי פעילות מגוונים, שרבים מהם אינם בליבת המומחיות 

-ביצעו מחקר עלאנשי הפרויקט, בסיוע מומחים מזרועות הממשל השונות, . DEA-של ה

כך, הבינו שהפעילות של איראן ושל חזבאללה  זירתי, ואפיינו את דפוסי הפעולה בכל זירה.

 באפריקה כללה, לצד סחר בסמים, בנשק ומכוניות, גם סחר ביהלומים ובעבדים.

של הרשת  דפוס הפעולהבמטרה לאפיין את  ניתוח מערכתיהחוקרים שעסקו בנושא ביצעו 

ל הארגון, אופן הלבנת ההון, צירי הברחת הסחורות, נכסים עליהם מקורות ההכנסה ש –

מפעילי החל  –הגורמים המעורבים התבססו )בנקים למשל(. לצד זאת, הם אפיינו את 

 למנהיגי מדינות זרותועד מבריחי סמים ומלביני הון דרך  בהנהגת הארגון,עבור חזבאללה, 

  שעסקו בכך וקיימו קשרים עם הארגון. 

בין השאר זיהו כי  –ברשת שהנהיג חזבאללה  מעורבותם של מנהיגיםאת  והוכיח החוקרים

מדו בקשר שם אבס ע'צ נשיא איראן לשעבר, אחמדינג'אד ונשיא וונצואלה לשעבר, הוגו

יצוין, כי בנוסף לזיהוי הגורמים  סחר בסמים בחזבאללה.הגורמים שהובילו את ה

גורמי מפתח כך, נאמר על שגרת הפעילות שלהם. המעורבים, אנשי הפרויקט אפיינו את 

-אנשי הפרויקט היו בקיאים בשגרת פעילותם עד כדי כך שידעו באיזה ביתכי  מסוימים

נאמר כי אלה התחילו את  דרגים זוטרים יותרעל ו; קפה הם נוהגים להיפגש בבקרים

ת מהן מסעותיהם במלונות בלומה, בירת טוגו שבמערב אפריקה, עם מזוודות שכל אח

 and the task force)" שעבד על הפרויקט ידע לאתר אותן הצוותוהכילה שני מיליון דולר, 

was on the tail of every one of them .)"  יצוין כי ממקורות נוספים עולה כי הפרויקט הצליח

                                                           
1 investigation-trafficking-drug-hezbollah-https://www.politico.com/interactives/2017/obama/ 
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גם ליצור קשר ישיר עם אחד מבכירי הרשת של חזבאללה, עלי פיאד, ולהביא למעצרו 

 בצ'כיה.

 פוס הפעולה של חזבאללה בהקשרי הברחת הסמיםד

חזבאללה עסק כבר בסחר בסמים ובשוק השחור, אך עם השנים הגביר את  80-כבר בשנות ה

פעילי חזבאללה מאתרים אנשי עסקים  מעורב בסחר העולמי בקוקאין.היקף הסחר וכיום 

יהו ולעיתים בהם ניתן להיעזר בהעברת משלוחי סמים, בהמשך רוכשים מניות בחברות שז

 גם משתלטים עליהן.

חלק מהטיסות יצאו מאמריקה החוקרים עקבו אחר משלוחי קוקאין ברחבי העולם: 

הלטינית למערב אפריקה ומשם למזרח התיכון, בעוד אחרות יצאו מוונצואלה למקסיקו 

כבר  –ומשם לארה"ב. במסגרת זאת, איתרו טיסות מסחריות ששימשו להעברת נשק וכסף 

איתרו טיסות מסחריות מוונצואלה לטהראן דרך דמשק. לצד זאת, ניטרו את  2007בשנת 

הלבנות ההון שהוסוו באמצעות קניית מכוניות משומשות בארה"ב והעברתן למערב 

 אפריקה.

אותרו מוסדות פיננסיים בלבנון, המקושרים לחזבאללה, שלקחו חלק  –נכסים קשורים 

שלוחים אמריקנית; חברות העוסקות במכירת מכוניות ברשת הלבנות ההון; חברת מ

 בארה"ב.

 שילוב בין דיסציפלינות איסוף ומחקר שונות

" מעידה על שילוב בין מגוון מאמצים איסופיים, Cassandraחשיפת "פרויקט  –איסוף 

 כשכולם הוכפפו ישירות לפרויקט:

  כללה הסתייעות במקורות אנושיים חשיפת רשת ההברחות של חזבאללה –יומינט  .א

 לצד ניסיון לאסוף מידע נוסף דרך חקירות של פעילי חזבאללה שישבו בכלא.

מוזכר מעקב סיגינטי אחר חלק מגורמי המפתח שתוארו; האזנה לשיחות   –סיגינט  .ב

אמל"ח למיליציות שיעיות השיצאו מקולומביה בערבית; קשרים בין רשת  מכירות 

 י טלפון בקולומביה.בעיראק לבין מספר
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של מדינה במערב אפריקה )משנת  מוצגת למשל השוואה בין צילומי לווין –ויזינט  .ג

( המעידה על גידול משמעותי בהיקף המכוניות המשומשות 2015ומשנת  2002

 שנמצאו באותו אזור הנמצא בסמיכות לנמל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השוואה בין צילום לווין   –מכוניות משומשות בבנין שבמערב אפריקה  
  2002)הצילום העליון( לבין צילום לווין של אותו אזור בשנת  2015בשנת 

 )התחתון(.
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ניכר כי העבודה על הפרויקט חייבה הבנה בתחומי ידע שונים, לרבות  –מבחינה מחקרית 

כדי לזהות פעילויות בלתי חוקיות וכדי להפעיל כלים היכרות עם היבטים משפטיים 

 סייעה אף היא למחקר. כלכליות-הבנת מגמות מקרולצד זאת,  משפטיים במידת הצורך.

 שיתוף פעולה בין הגופים השונים בארה"ב )או היעדרו(

התקיימו אמנם שיתופי פעולה עם סוכנויות שונות  "Cassandraבמסגרת פרויקט "

, הימנעות משיתוף הסוכנות CIA-בעיקר מצד ה, DEA-כלפי ה חשדנות עם זאת, בארה"ב.

 ,Politicoפגעו במאמצי הפרויקט. לפי החשיפה של  ארגונית-במידע רלוונטי ופוליטיקה בין

-Iranסוכנותי תחת השם "-לשיתוף פעולה בין DEA-הושקה יוזמה של ה 2013בשנת 

Hezbollah Super Facilitator Initiativeפועל רק המשרד לביטחון המולדת שיתף ", אך ב

היו תורמים  טיוב שיתופי הפעולה, בדגש על שיתוף המידע,במידע ובמקורות. נראה כי 

 ולפגיעה משמעותית יותר בתפקודה.לפרימת הרשת של חזבאללה 

לצורך  רשת של מידע לא מסווגיש לציין לחיוב כי לצורך הפרויקט יצרו, באישור הפנטגון, 

 של הגורמים שזוהו. העמדות לדין

 שיתופי פעולה בינלאומיים

עולה כי הפעילות במסגרת הפרויקט כללה שיתופי פעולה נרחבים.  Politicoמהפרסום של 

" התקיים שיתוף Cassandraיצר את פרויקט " 2012-כך, למשל במבצעים שחיבורם יחדיו ב

 DEA-עבדו אנשי ה" Titanהדוק עם גורמי מודיעין מקומיים. במסגרת "מבצע  פעולה

כדי לאתר קשרים בין מלביני הון לבנוניים לבין  בקולומביהבשיתוף פעולה עם הרשויות 

מבריחים( תיקים משפטיים. "מבצע  130-מבריחי סמים קולומביאניים וכדי לבנות נגדם )כ

Perseus ומבצע נוסף התמקד במערב אפריקה בוונצואלה " נועד כדי לזהות קשרים דומים

עם גורמים זרים בעלי נגישות )מטבע הדברים לא עם השלטונות  שיתוף פעולההיה וגם בהם 

המקומיים(. מוזכר גם שת"פ עם המודיעין הישראלי בהבנת מאפייני הפעולה של הבנק 

 הלבנוני.

יתר על כן, מכיוון שאנשי הפרויקט הרגישו כי אינם זוכים לשיתופי פעולה מצד הרשויות 

יזמו בעצמם שותפויות המשפטים ומשרד החוץ לדוגמא(, הם  הרלוונטיות בארה"ב )משרד

 לטראליות.-מולטי

 סיכום

הפרשה מחדדת את המתח המוכר  –דבקות במטרה הצרה או הסתכלות מודיעינית רחבה 

בין דרכי הטיפול המודיעיניות במרכיבים שונים של סוגיה מערכתית מורכבת. מצד אחד 

את חזות הכול. הם היו מחויבים לבנית תמונת מודיעין  תם" ראו במשימCassandraאנשי "

שלמה ככל האפשר ולתרגומה למודיעין לפעולה בדמות כתבי אישום נגד הפעילים אותם 

כדי לחייבו להפחית וזיהו כדי לפגוע ככל האפשר בפעילות הפלילית של הארגון ובהכנסותיו 

 CIA-וב (DNIודיעין הלאומי )את פעילותו הטרוריסטית. מנגד, לטענת גורמים במנהלת המ
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המצוטטים בכתבה, בראיה מודיעינית רחבה יותר, פגיעה בפעילי מערך הסמים הייתה 

עלולה לפגוע ביכולות המודיעין האמריקני לסכל פיגועים, מכיוון שדרך המעקב אחרי אנשי 

, התקבל מידע חשוב לצרכי סיכול CIA-הסמים, שיתכן שחלקם אף היו מקורות של ה

  ם של חזבאללה. מבצעי

י התמודד עם נ" מלמד על האופן בו המודיעין האמריקCassandraפרויקט "מכל מקום, 

סוגיה מורכבת ורחבת היקף והצליח ליצור תמונת מודיעין מפורטת, למרות חיכוכים בתוך 

מערכת המודיעין, שבסופו של דבר תורגמה רק באופן חלקי לפעולה, מסיבות שלגביהן 

יצוין, כי בעקבות הפרסום מינה שר המשפטים האמריקני צוות מיוחד  נטושה מחלוקת.

 לחקירת הפעילות הפלילית של חזבאללה.
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 מהו מיקור המונים לצורכי מודיעין?

 HUMINT, OSINT, or Something New? Defining Crowdsourcingהמאמר "

Intelligence בכתב העת  2015", פורסם במאיInternational Journal of Intelligence and 

Counterintelligence ע"י ,"Steven A. Stottlemyre .ששירת בקהילת המודיעין האמריקנית 

 ומחדד   Crowdsourcing,מהו מיקור המונים לצרכים מודיעיניים, כותב המאמר מסביר 

לעליית מרחב הסייבר  בין שיטה זו שהתפתחה בשנים האחרונות כביטוי נוסף ההבדליםאת 

 .מסורתיות מידע איסוף שיטותולהתגברות השימוש באינטרנט וברשתות חברתיות, לבין 

הנוגעות לאתיקה  שאלותהכותב כי שימוש במיקור המונים מציף  טוען אלה הבדליםלאור 

 .חדשות תפיסות גיבוש ומצריךשל המודיעין 

 מהו מיקור המונים?

השתתפותה של לפתור בעיה מסוימת באמצעות  ארגוןניסיון של מיקור המונים הוא 

 Jeff העיתונאי האמריקני לפתרון הבעיה. מרצונה החופשיהנרתמת  קהילה מקוונת גדולה

Howe  כדי לתאר את השימוש  2006היה הראשון שטבע את המונח "מיקור המונים" בשנת

יקור המונים: ב"המון" כדי לקדם תחומים עסקיים, ובהמשך הציע שלושה מודלים של מ

, Daren Brahamבעקבותיו  חוכמת המונים, מימון ע"י המונים והצבעה של המונים.

עבודת מחקר מקיפה בנושא  2013המתמחה במיקור המונים ובמדיה חדשה, פרסם בשנת 

 רת שיטה זו.זה והציע ארבעה טיפוסים להגד

 

 

 

 

 

 

 מיקור המונים לצרכי מודיעין

על פי למקצועי יותר. הכותב טוען כי מיקור המונים יכול לסייע בהפיכת  איסוף המודיעין 

באמצעים  אדם-בנימידע ע"י  לאיסוףמיקור המונים לצרכי מודיעין מתייחס  הגדרתו,

באתרי אינטרנט או במדיה חברתית שנועדו ידם או ע"י שלוחיהם, -שונים ופרסומו, על

שימוש במיקור המונים רק באיסוף הכותב ניתן לעשות לטענת  לשימוש זה מלכתחילה.

)יומינט(, שכן אלה  ובאמצעות הפעלת מקורות אנושיים)אוסינט(  מידע ממקורות גלויים

  אדם.-התלויות באופן מוחלט בבנישיטות האיסוף היחידות 
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כדי לבחון את השימוש במיקור המונים בשיטות האיסוף המסורתיות מבקש הכותב לבחון 

מהן ההגדרות של אוסינט ושל יומינט ומהם ההבדלים בינן לבין מאפייני מיקור  בנפרד

 ההמונים.

ההגדרה של אוסינט המופיעה במסמך  –איסוף מידע ממקורות גלויים, אוסינט  .א

 Intelligence Community Directive, ICDיסוד של קהילת המודיעין האמריקנית )

מבחינה בין מידע הזמין במקורות גלויים על סוגיהם השונים, לבין דיסציפלינה  2(301

הכוללת גם חקירה ומניפולציה שניתן לבצע על מקורות המידע איסופית נפרדת 

 .הזמינים

מסמך יסוד אחר של קהילת   –איסוף מידע באמצעות הפעלת סוכנים, יומינט  .ב

יומינט מבחין בין פעילות חשאית המגדיר מהו  3(ICD 304המודיעין האמריקנית )

 לבין פעילות גלויה הניתנת לייחוס לממשל האמריקני. 

תהליך של עיבוד המידע, איסוף מידע הן ממקורות גלויים והן באמצעות סוכנים כולל 

שיטות איסוף ובמובן זה  סינונו והתאמתו לצורכי קהילת המודיעין בטרם נעשה בו שימוש,

 כדי להבחין בין שלוש השיטות מציע הכותב לבחון:המסורתיות שונות ממיקור המונים. 

 האם "האוסף" פועל בשם גוף ביטחון לאומי? .א

 האם המידע נאסף והופץ כפי שהוא או שבוצע תהליך של עיבוד וסינון? .ב

 האם המידע הועבר ישירות לגוף ביטחון לאומי? .ג

 יר למקורות?האם השאלות הופנו באופן יש .ד

במידה והמידע נאסף בשם גוף ביטחון לאומי, תוך פנייה ישירה למקורות או למקורות 

 הרי שמדובר במיקור המונים. –פוטנציאלים וללא עיבוד נוסף 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 301.pdf-https://fas.org/irp/dni/icd/icd. 
3 304.pdf-https://fas.org/irp/dni/icd/icd. 
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 סיכום

 לאתיקה במודיעין.שימוש במיקור המונים כפלטפורמה איסופית מציף שאלות הנוגעות 

זאת מכיוון שבשונה מאיסוף מידע באמצעות יומינט הנעשה באופן חשאי ותוך הימנעות 

פלטפורמה מחשיפת המקור, איסוף מידע באמצעות מיקור המונים נעשה על גבי 

ולכן הוא בעל  המזוהה עם קהילת המודיעין/גופים ממשלתייםוייתכן אף כזו  אינטרנטית,

ה, תוך ניתוק מ"המקורות", עלולה ליצור איום על "חתימה גבוהה" יחסית. פעילות באופן ז

 בדבר מחויבותם של גופי המודיעין כלפיהם.חייהם ומציפה שאלות 

אף שהכותב אינו מתייחס לכך במאמרו, שימוש במיקור המונים עשוי לשמש גם 

מומחים מדיסציפלינות שונות או "ההמון" הרוצה  כפלטפורמה לשיח מחקרי ולפיתוח ידע:

שימוש  לנהל דיאלוג בלתי אמצעי.ואף  לשתף בתובנות ובדעותבתהליך יכולים לקחת חלק 

לתהליכי במיקור המונים לצורך כך עשוי לאפשר ליצור מעין קהילת ידע וירטואלית, לתרום 

 .אותם ואף לייעלפיתוח הידע בקהילות המודיעין 

האם לבחון בבואה של קהילת המודיעין לבחון את השימוש במיקור המונים לצרכיה יש 

האחריות לשימוש בשיטה זו מוטלת על גופי המחקר, על יחידות האיסוף או על שניהם גם 

כתלות בסוגיה המודיעינית )למשל, כדי לגשר על פערי מידע האחריות היא על גורמי  יחד

 האיסוף, בעוד שימוש בשיטה זו לפיתוח השיח המחקרי תוטל על גופי המחקר(?

 שאלות מתחום ההכשרות:ים בעבודת המודיעין מעלה גם שאלת השימוש במיקור המונ

כיצד מכשירים לכך? ובאילו מקרים יש לאפשר לאיש המודיעין לעשות שימוש בכלי זה?; 

כיצד ניתן להגן על השותפים למיקור ההמונים ועל המידע  ומתחום ביטחון מידע ומקורות:

 הנצבר תוך שימוש בכלי זה?
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מלאכותית: האם כך ניתן לשפר את כושר החיזוי ואת חכמת ההמונים ובינה 

 תהליכי קבלת ההחלטות?

לחיזוי אירועים מציעה פיתוח הנראה ככלי יעיל  .UNANIMOUS A.Iחברה הנקראת 

המתבססת פלטפורמה אינטרנטית מדובר ב אסטרטגיים ולטיוב תהליכי קבלת החלטות.

 שאלותזמנית ולהשיב על -למשתמשים ברחבי העולם להתחבר בושרת פמאו ההמוןעל 

 שונות.

הפלטפורמה נבנתה כמערכת אשר כל אחד מקודקודיה מייצג אפשרות מסוימת בה יכולים 

המשתתפים לבחור. בחירה באחת מבין האפשרויות נעשית ע"י מגנט המושך את הדיסקוס 

 לעבר התשובה הנבחרת. פלטפורמה זו נשענת על מספר עקרונות:

המשתתפים יכולים לבחור באפשרות הנכונה בראייתם,  –ייצוג חוסר הוודאות  .א

כך,  מידת הוודאות בהערכה שגיבשו.כתלות בסוגיה הנשאלת, ויכולים לסמן את 

ככל שהמגנט ממוקם רחוק מהדיסקוס, מידת הוודאות נמוכה יותר והשפעת 

לשם המחשה, ניתן לבחון את  ההצבעה על תנועת המערכת תהיה בהתאם נמוכה.

גע להשלכות ההכרה של טראמפ בירושלים כבירת ישראל על היקף ההערכות בנו

"ש. משתתף שחש כי אין בידיו מספיק ידע )אינו התקוממות הציבור בעזה וביהו

בקיא בהלכי הרוח בקרב הציבור הפלסטיני למשל(, יכול להביע את עמדתו, אך לתת 

 כוללת.משקל לחוסר הוודאות, ובהתאם לעמדתו יהיה משקל נמוך על ההערכה ה

המשתמשים יכולים לראות את הכיוון הכללי אליו  –צמצום הטיות קוגניטיביות  .ב

נוטה המערכת, אך מבלי לראות את הצבעותיהם של שאר המשתתפים כדי לצמצם 

 הטיות קוגניטיביות כמו חשיבה קבוצתית או אפקט העדר.

השתתפות בתהליך מצריכה מכלל המשתתפים להתחבר  –חיבור בזמן אמת  .ג

 לפלטפורמה בזמן אמת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מבין המתמודדים לנשיאות ארה"ב בבחירות  נעשה שימוש בפלטפורמה כדי להעריך מי  2015מסוף שנת בדוגמה זו 

 מייצגים את הצבעות המשתתפים. –המגנטים  הקודמות יציב את האתגר המשמעותי ביותר עבור הילרי קלינטון.
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 לבין חכמת ההמונים?( Swarm Intelligence)מה בין מודיעין נחילי 

נבדלת מחכמת ההמונים המסורתית ומודיעין נחילי, השיטה עליה מבוססת התוכנה מכונה 

סנכרון של עמדות ההמון בזמן אמת, תוך קיום אינטראקציה )מוגבלת( בכך שהיא כוללת 

 קבוצת אנשים פרטייםחוכמת ההמונים לעומת זאת כוללת לרוב פעילות של  ביניהם.

 .4תכלול עמדותיהם נמשך זמן מה ואינו מתבצע בזמן אמתאשר הפועלים במנותק זה מזה; 

מנכ"ל החברה מדגיש כי השימוש בחוכמת ההמונים אכן הוכח כמתודולוגיה יעילה, אך 

האם ישנה דרך טובה יותר בה הקבוצה יכולה בבסיס התוכנה שפיתחו נשאלת השאלה 

 מערכות אמיתיות מתנהלות בזמן אמתברה טוען כי נוסף על כך, מנכ"ל החלקבל החלטות? 

(real-time closed-loop systems ,) בניגוד לאיטיות המאפיינת, לדעתו, את השימוש בחכמת

 ההמונים.

 אנלוגיות בין מינים מן החי לבין התוכנה

בהשראת מינים מן החי המתנהלים בקבוצות דוגמת ראוי להדגיש כי פלטפורמה זו נבנתה 

הדבורים ידועות ביכולתן לקבל  דבורים ולהקות של ציפורים ודגים. (Swarms)נחילי 

"ריקוד"  ויכוח ותחרות, ולא מתוך פשרה.החלטות קולקטיביות מעולות, המתקבלות מתוך 

למשל ריקוד הדבורים  –הדבורים מאפשר את העברת המידע ליתר הדבורים בכוורת 

נו ומרחקו של המזון ביחס למיקומן. דוגמה האחראיות על חיפוש המזון מכיל מידע על כיוו

. באופן דומה, 5זו היא רק אחת מיני החלטות רבות ומורכבות שעל הדבורים לקבל

לסייע בקבלת החלטות קבוצתיות המתקבלת מתוך "התחרות" הפלטפורמה המוצגת נועדה 

 )כל משתתף שואף לייצוג של המערכת שישקף את דעותיו(.בין המשתתפים השונים 

טפורמה הטכנולוגית מקבילה לריקוד הדבורים ונועדה למעשה לאפשר את העברת הפל

 המידע בזמן אמת.

                                                           
4 James Surowiecki" מחבר הספר ,Wisdom of the Crowdsהסביר במהלך הרצאה שקיים ב "-TED  2005)בשנת ,

"( כי תחת תנאים מסוימים קבוצות יכולות להיות The power and the danger of online crowdsתחת הכותרת: "
אינטיליגנטיות מאוד, וציין כי הקבוצה בכללותה אף יכולה להיות חכמה יותר מהאדם החכם ביותר הנמצא בה. עם 

 .אופן עצמאיתנהל בזאת, הדגיש כי הפרטים בקבוצה צריכים לה
5 n Scientist, volume 94 (2006)n swarms of honey bees, AmericaGroup decision making i. 
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 ניסוי בחיזוי

כדי לבחון את יעילותה של שיטה זו, ובפרט של הפלטפורמה המוצגת, ביחס לשיטות 

את במסגרתו המשתתפים התבקשו לחזות מסורתיות של "מיקור המונים" נערך ניסוי 

. 2016ההכרעה של אליפות ליגת הפוטבול האמריקנית )סופרבול( בשנת התוצאות של משחק 

מעריצי פוטבול שנדרשו לענות  469הקבוצה האחת כללה לצורך כך, נבחרו שתי קבוצות: 

הקבוצה ובמנותק האחד מהשני, בדומה לשימוש המוכר בחכמת ההמונים.  על שאלון,

 שימוש בפלטפורמה המוצגת. ךשהשיבו על השאלות תומעריצי פוטבול  29השנייה כללה 

מהקבוצה השנייה  16אעפ"י שהקבוצה הראשונה הייתה גדולה פי  –תוצאות הניסוי 

 68%תשובות נכונות בקבוצה הראשונה לעומת  47%תוצאותיה היו פחות מדויקות: 

לא זאת בלבד בכך ביקשו עורכי הניסוי להוכיח כי  תשובות נכונות בקבוצה השנייה.

מאפשר להגיע לתוצאות מדויקות יותר, אלא שניתן לעשות זאת  ן נחילימודיעישהשימוש ב

 גם עם קבוצות קטנות יחסית של משתתפים.

 ניסוי בהגדרת סדרי עדיפויות

 43בניסוי אחר שבחן את יעילות השיטה בהגדרת סדרי עדיפויות נבחרה קבוצה של 

ים פוליטיים נדרשה לדרג מתוך שורת יעדאמריקנים בעלי זכות הצבעה. קבוצה זו 

את היעדים בעלי  2016שהוגדרה מראש ושנדונה במסגרת מערכת הבחירות בשנת 

בפעם הראשונה כל אחד  –דירוג זה התבצע פעמיים  .2017החשיבות הגבוהה ביותר לשנת 

מהמשתתפים מילא שאלון באופן עצמאי, בדומה לשימוש ה"מסורתי" בחכמת ההמונים, 

 עדוף על גבי הפלטפורמה שתוארה.ואילו בפעם השנייה ביצעו את הת

נוסף על הדירוג של היעדים הפוליטיים  מודיעין נחילייצוין, כי במסגרת השימוש ב

מידת הוודאות של המשתתפים  המשתתפים התבקשו לציין עד כמה הם בטוחים בדירוג.

ע"י התוכנה בהסתכלות על תדירות השינוי  בהצבעותיהם נבחנה גם באופן אוטומטי

 בהצבעותיהם.

שיקף  מודיעין נחיליהשימוש בכי  מהמשתתפים 68%בהתייחסות לתוצאות הניסוי, ציינו 

גם שיקף שיטה זו השימוש בסברו כי מהמשתתפים  74%ובנוסף  טוב יותר את עמדותיהם;

 טוב יותר את עמדת הקבוצה בכללותה.

 סיכום

לשלב בין "חכמת ובפלטפורמה המוצגת הינו חדשני ומאפשר  נחיליהשימוש במודיעין 

ההמונים" לבין בינה מלאכותית ואמצעים טכנולוגיים המאפשרים ל"המון" לגבש תובנות 

ייחודיותו של כלי זה טמונה גם בעצם בזמן אמת, תוך קיום אינטראקציה ביניהם. 

ן כי יבהקשר זה, יש לצי ות.למערכות מן החי המתנהלות בקבוצשיצרו מפתחיו  האנלוגיה
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ביטויים רבים נוספים בטבע מעבר לאלה שהוזכרו, ואלה מקבלים ביטויים  מודיעין נחיליל

 .6נוספים בפיתוחים הקשורים בבינה מלאכותית

יש לציין כי הניסויים המוצגים פורסמו ע"י החברה שפיתחה את הפלטפורמה ולפיכך 

שכן מטרתם להוכיח את יעילותה ואינם מתייחסים  עשויים להיות מוטים או מגמתיים,

לחסרונות השיטה או למגבלות הכלי. נוסף על כך, אנלוגיות למינים מן החי דורשות לבצע 

שהם נדרשים אליהם )היכן נמצא מזון? מהי הדרך  הבחנה בין החלטות נקודתיות וטקטיות

וב של משתנים רבים, לבין גיבוש הערכות מודיעין מורכבות תוך שילהמהירה אליו?(, 

דוגמת קביעת התעדוף של קהילת  קבלת החלטות אסטרטגיות,או התלויים זה בזה, 

 המודיעין בכללותה.

הנוגעים  לסייע בפיתוח כיווני חשיבה חדשיםמכל מקום, התובנות המוצגות עשויות 

, וכן למתודולוגיות מודיעיניות, ע"י שילוב של קבוצת אנשים בעשייה המודיעינית בזמן אמת

)קביעת תעדוף כדוגמה(. תובנות אלה מאפשרות לדון גם  לסייע בתהליכי קבלת החלטות

בחשיבות הבנתם שאינן מודיעיניות,  בהזדמנות הטמונה בלמידה מדיסציפלינות אחרות

אינדיבידואלים וקבוצתיים כדי להתמודד עם הטיות  של תהליכי חשיבה וקבלת החלטות

 דשניות בקהילות מודיעין.שונות, ובשילוב טכנולוגיות ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  David Corne, Alan Reynolds and Eric Bonabeau -Intelligence  Swar. 
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 מקצוע המודיעיני: מה חדש?ההסייבר ו

ע"י  2017שפורסם באוקטובר  "Intelligence in Cyber – and Cyber in Intelligence"במאמר 

Michael Warner המשמש כהיסטוריון של פיקוד הסייבר בארה"ב, מבקש הכותב לבחון ,

התפתחותו של המקצוע המודיעיני, כאמצעי לבחינת אנלוגיות בין מרחב הסייבר לבין 

החלתן של תפיסות מודיעין קיימות גם במרחב הסייבר וכאמצעי לבחינת דילמות חדשות 

 שהתפתחותו של מרחב זה מעלה.

אנלוגיות בין , הבוחן פורסם בקובץ מאמרים של אוניברסיטת ג'ורג'טאון בארה"ב המאמר

יבותו נובעת מכך שאנו יוצרים אנלוגיות כל הזמן חשמרחב הסייבר לבין תחומים שונים. 

להסביר את ה"לא מוכר" באמצעות ה"מוכר" וכדי לבנות טיעונים לוגיים מבלי לבחון כדי 

קונקרטית, בנוגע למרחב הסייבר  האם האנלוגיות שיצרנו נכונות או דורשות התאמות.

לגורמי שויה לסייע מציינים הכותבים כי יצירת אנלוגיות בינו לבין תחומים אחרים ע

 לאנשי הסייברשעבורם מרחב הסייבר הוא אתגר חדש יחסית ולא מוכר; כמו גם  מדיניות

הנראה אינם בקיאים באירועי עבר או במקרי בוחן מהם ניתן להשליך גם על -אשר ככל

 ההתנהלות במרחב הסייבר.

 

 

 

 

 יומינט וסייבר

 ימודיעין אנושי, הנחשב לאחד מאמצעבין האנלוגיה הראשונה אותה בוחן הכותב היא 

מרחב פעולה הסייבר בדומה ליומינט מאפשר  לבין מרחב הסייבר. ותיקיםהמודיעין ה

מעוררת הד תקשורתי  ,חשיפת סוכן של מדינה זרה, בדומה לחשיפת פעילות סייבר חשאי.

פרוטוקולים במהלך השנים מדינות יצרו אינה מהווה עילה לפתיחת מלחמה. אך  רחב,

אף שאלה עדיין לא נוצרו כדי להתמודד עם  להתמודדות עם ריגול מצד מדינות/גופים זרים.

 .7פעילות קיברנטית כותב המאמר מעריך כי אלה יתפתחו בשנים הקרובות

 

 

                                                           
המתיר  2015( עליו חתם הנשיא אובאמה בשנת Executive Orderדוגמה להתפתחות "כללי משחק" ניתן למצוא בצו ) 7

 -הטלת סנקציות על גורמים שהיו מעורבים בפעילות סייבר כנגד ארה"ב 

https://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/executive-order-obama-establishes-sanctions-

program-to-combat-cyberattacks-cyberspying/1502./ 
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 מודיעין מסכל וסייבר

 "שתילת" סוכנים במדינות היעד( בעבר כללו Counterintelligenceמבצעי מודיעין מסכל )

לחשוף פעילויות וכן  ליצור מהומה,ולעיתים גם  להעביר מידע,אשר תפקידם היה 

כך, למשל, מציין הכותב כי מאפיינים דומים ניתן למצוא גם במרחב הסייבר.  מתוכננות.

 Darknet-שימוש בתוך הפועלים בחשאי במרחב הקיברנטי ) פושעי סייבר מגייס FBI-ה

קשרים עם הקבוצה אליה השתייכו, ובמקביל לכך  לדוגמה(. "המגויסים" ממשיכים לנהל

יישום של שיטות העבודה בתחום המודיעין המסכל . זהו למעשה FBI-מוסרים מידע ל

 במרחב הסייבר.

 מודיעין, הצפנה ואבטחת מידע

עם  20-כחלק מעבודת המודיעין החל בתחילת המאה ה השימוש בטכנולוגיות תקשורת 

בהיבט  שאת לאחר הופעת הטלגרף האלחוטי והרדיו.השיפורים שחלו בטלגרף, וביתר 

המאפשרות את  ולמערכות הצפנההמאפשר העברת מידע  לציוד חדשהצבאי גברו הדרישות 

 ויצר , והשינוי התפיסתי בעקבותיו,אבטחת המידע המועבר. המידע המתקבל בזמן אמת

ר למפקדים אפש(, RMA ,Revolution in Military Affairs) מהפכה בעניינים צבאיים

תלות בטכנולוגיות התקשורת וביכולת ובפועל יצר  של אמצעים צבאיים לסנכרן בין מגוון

 .לצרוך מודיעין בזמן אמת

המבחינות ותפיסות  מערכות ההצפנהעם התפתחותן של טכנולוגיות התקשורת התפתחו גם 

שבים המועבר. כאשר החלה תעשיית המח כתלות ברגישות המידעבין רמות הצפנה שונות 

בתחום השפיעה  NSA-מומחיותו של האבטחת המידע. להתפתח החל להתפתח גם תחום 

בתחום זה. מבין הדילמות שהתחדדו הדילמות אבטחת מידע ועל  תפיסותעל התפתחותן של 

)פתרונות הצפנה נתפסו  מידת מעורבותה של הממשלה בהגברת איכות ההצפנההיו 

הצורך באיזון בין אבטחת המידע ; מידע רגישהאופן בו יש להגן על כסודות צבאיים(; 

 .והזכות לפרטיות לבין צרכי ביטחון לאומי

 סייברהותקשורת אלחוטית 

 המשגהחלק מה – מאפיינים מסוימים של הרדיו דומים למאפייניו של מרחב הסייבר

בתחילת המשמשת במרחב הסייבר נבעה מהטרמינולוגיה ששימשה בהתפתחות הרדיו 

 חוטי(. -)מונחים כמו: רשת, רוחב פס, אל 20-המאה ה

בשימוש ברדיו ובסייבר במבצעי הונאה ובלוחמת  לצד זאת, ניתן למצוא הקבלה נוספת

עם זאת, ניתן להבחין בין לוחמה  בהם. שתילת מסריםעילות היריב או פ שיבושע"י מידע, 

לוחמה אלקטרונית "מסורתית" נועדה לכוון מערכות נשק או להגן  –אלקטרונית לבין סייבר 

מרחב הסייבר לעומת זאת מכיל פעילות של  מרכיב חיצוני בפעילותם.עליהן, אך נותרה 

 חלק אינטגרלי מפעילות מערכות הנשק. ומהווה הרבה ממערכות הנשק האלה
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 שיפור ביכולות מודיעין וסייבר הנובעים מצרכים מבצעיים

וסף בקשר שבין המודיעין לבין הסייבר נעוץ בעצם העובדה כי שיפורים רבים שחלו היבט נ

נבעו מצרכים צבאיים שנגעו להפיכתם של אמצעי הלחימה בתעשיית המחשבים 

מידע מפעילות מבצעית ויוזנו , יעבירו דיוק משופר, כך שיהיו בעלי ל"חכמים" יותר

חייבו גם שיפורים שיפורים אלה באמצעי הלחימה ממודיעין המתקבל בזמן אמת. 

לשיפור בתעשיית ובהמשך הביאו  המשמשות את הצבא בטכנולוגיות התקשורת

 .המחשבים כולה

 סיכום

ובכך  אנלוגיות בין מרחב הסייבר לבין התפתחותו של המקצוע המודיעיניהמאמר בוחן 

תוך מפעילות תודעתית, כחלק או  לצרכי איסוף מודיעיןמתמקד בעיקר בשימוש בסייבר 

התייחסות מצומצמת לאפשרות להסב נזק ע"י תקיפות סייבר. האנלוגיות המוצגות מציעות 

אבולוציה של כי התפתחותו של מרחב הסייבר הנתפס לעיתים כ"חדש" הוא למעשה 

, באופן המאפשר לבחון את החלתן של תפיסות קיימות הנוגעות לתפקיד המודיעין המודיעין

 .ההתאמות הנדרשותתוך ביצוע טיקה המודיעינית, קולפר

חרף נקודות הדמיון הרבות בין עבודת המודיעין לבין המאפיינים של מרחב הסייבר 

את מאפייניו הייחודיים של מרחב ן השניים ובמיוחד יבהשוני והפעילות בו יש לבחון גם את 

סייבר מאפשרת למשל כך, הופעתו של מרחב ה הסייבר, בהם כותב המאמר כמעט ולא עסק.

שכן במרחב הסייבר משמעותם של גבולות  להגדיר מחדש מונחים כמו גבולות וזמן,

 מאוד. ת בקצב מהירגיאוגרפיים הינה מצומצמת עד כדי אפסית, ופעילות במרחב מתאפשר


