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אנחנו חיים בתקופה של שינויים מדהימים  ,
 .אשר נשענים על פיתוחים טכנולוגיים

 
 אנחנו תלויים בקיום יכולות אחסון ואחזור

העברת המידע מקצה לקצה והפעלת  , מידע
ללא יכולות אלו לא    .תוכנות מקרוב ומרחוק

 .יפעלו התשתיות החיוניות
  
  עולם מערכות המידע והביטחון השתנה מן

 .  הקצה אל הקצה במהלך העשורים האחרונים



שנוצר , מרחב הסייבר הוא מרחב מלאכותי

 .  בידי האדם

 

הוא בנוי מרשתות מחשבים וירטואליות  ,

,  מתשתית פיזית דוגמת התקני אחסון מידע

ומנקודות קצה , מעגלים חשמליים ומודמים

,  פיזיות דוגמת מערכות שליטה ובקרה

 .  ואנשיםטלפונים חכמים 



סידורו , כל ארגון זקוק ליכולת אחסון המידע

בין אם המידע מצוי במערכותיו של  , ואחזורו

ובין אם צריך להביא את  , הארגון עצמו

 .המידע ממקורות אחרים



 היום עושים הכל עם המחשב



שירותי ביטחון ומודיעין מדינתיים 

 

האקר בודד 

 

קבוצות האקרים 

 

עובד פנימי 

 

תאגידים מסחריים 



כוונותיו  , מהן יכולותיו, לדעת מול מי אנו פועליםחייבים 

 ופעילותו

 אם לא נדע נופתע



 אנחנו חיים בעידן
  אחר גוף או אדם לכל כמעט זמין פרטי מידע בו

 
 

בני , כתובות, טלפוןמספרי  - אישי מידע
,  מידע פיננסי, פרטים רפואיים, משפחה
מעקב באמצעות שימוש  , ציונים, קשרים

 ...ועוד ועוד GPSבתוכנות 
 
תרשימים, תוכניות -וארגוני  מערכתי מידע,  

  .חולשה ונקודותציוד  ,"שרשרת האספקה"
 

שמידען טוב יוכל , מדובר במידע רב
 !למודיעין רב ערךלהופכו 

 



 החומר מצוי במאגרי . גדל כל הזמן" המידע הגלוי"היקף
 .כמו גם בספרים ובכתבי עת, מידע מקוונים

 
ניתן למצוא בין היתר מידע על היקף  " מידע הגלוי"ב

סדרי , פעילות גורמי היריב בעולם הסייבר ובעולם הפיזי
מטוסים  , טנקים, מספרי אוגדות, יחידות סייבר)כוחות 

יכולות טכנולוגיות של אמצעי לחימה ושל  , (וכלי שייט
,  (למשל בהסתמך על אימונים ופעולות תקיפה)כוחות 

,  אסטרטגיים וכלכליים, מידע אודות שיקולים מדיניים
 .ועוד

 
  מתוך המידע ניתן לגזור מודיעין רלוונטי שיצביע על

  . כוונות ותכניות פעולה ממשיות או צפויות של היריב



ובהם, למידענות מספר תפקידים : 
 
הבאת המידע הרלוונטי המצוי במאגרים . 

 

 אפשרות לאתר האם הגיע מידע רגיש של
 .לגורמים בלתי רצויים" כוחותינו"

 

הפיכת המידע למודיעין. 
 



 ?IOT -האם עלינו לפחד מהתפתחות ה

 

לחברות הגדולות אינטרס עצום בדחיפת טכנולוגיות  

IOT שיאפשרו ניטור שוטף של התנהגות הלקוחות ,

 .ויאפשרו טיוב פעילותן של החברות מולם



 :טכנולוגית במיטבה-דוגמה למידענות מדעית
 

 

ערך הפנטגון תדריך מיוחד לראשי תעשיית  1975ביולי 

בין המשתתפים בתדריך היה . המטוסים האמריקאית

שבו פותחו  , של חברת לוקהיד" מפעל הבואשים"מנהל 

 .SR-71-וה  U-2בין היתר מטוסי הריגול 

 

אחת הנקודות העיקריות בתדריך עסקה בנחיתותם של  

מ והטילים של  "מטוסי ארצות הברית מול מערכי המכ

לאור לקחי מלחמת יום הכיפורים , ברית המועצות

 .  והפגיעה בחיל האוויר הישראלי



שהיה גם מומחה , שנה מאוחר יותר הציג מתמטיקאי

ח מדעי שכתב  "דו, "מפעל הבואשים"לבוס שלו ב, ם"למכ

מדען רוסי בשם פיוטר אופימצב ושהתפרסם בכנס מדעי  

 . במוסקבה תשע שנים קודם לכן

 

ח עסק בפיתוח משוואות שעסקו בהחזרת גלים  "הדו

וניתן  , אלקטרומגנטיים מתצורות גאומטריות שונות

המדען הרוסי תיאר דרך פשוטה יחסית  .  לרכישה חופשית

ם לתצורות שונות של מטוסים "לחשב שטחי הד מכ

ם "את תצורת המטוס לקבלת הד מכ" לחייט"ובעצם 

 . מינימלי מכל כיוון

 

 .-F-117ה , התוצאה הייתה המטוס החמקן הראשון

 





 

 

ונודע   1990ב בשנת "כאשר הגיע אופימצב לביקור בארה

לו על ההשפעה העמוקה של עבודתו על פיתוח החמקנות 

הוא ציין כי מתכנני מטוסים בכירים בברית  , ב"בארה

 ...המועצות היו לחלוטין בלתי מעוניינים בעבודתו

 מאת עזריאל לורבר, "המודיעין הטכנולוגי למה ואיך: "מתוך





 

כניסה לאתרי , תשלום ליועצי נישואין–בעיות נישואין •

 .הורדת האשראי לבני הזוג –שידוכים וכדומה 

 

אנשים בעלי נימוסים גרועים שצועקים על אנשי •

המענה הטלפוני נכנסים לרשימה שחורה ובהזדמנות 

 –אם לא יהיו היקפי קנייה מרשימים  –הראשונה 

 .יורידו להם את האשראי/יסולקן

 

 . בוחנים מהימנות הלקוח על פי מקומות בילוייו•



 

לקוח שמזמין מכשירי ניטור לחומרים מסוכנים כמו גז •

או ריפוד  , או חד תחמוצת הפחמן, שקיים באדמה

,  אורטופדי לכסאות בבית עשוי להיחשב כאיש אמין

 .שכדאי להחזיקו כלקוח

 

של   GPSמעקב באמצעות יישומים שמחוברים ל •

לימוד הרגלי  , הטלפון ושליחת קופונים ייחודיים

 .הקנייה

 

שולחים  –כאשר לקוח אינו עושה שימוש רב בכרטיס•

 .לו קופונים ואמצעי קידום מכירות

 



 פעילותם של גורמים ביטחוניים
מתבצעת  –בהם חשאיים  –ואחרים 

כיום בחלקה הגדול תוך שימוש  
בשל שיקולי עלות , בתשתיות אזרחיות

 .ושיקולים אחרים
 
אשר , בעידן הסייבר הצורך במידענים

, ידעו לארגן ולמצות את המידע עולה
ולימודי המידענות מעניקים יתרון  

 .אדיר



  המחלקה ללימודי מידע בבר אילן
מאפשרת לימודי מידענות ברמה 

תוך המצאות בחזית הידע  , אקדמית
 .העכשיווית

 

 הפרקטיקה הנלמדת במסגרת
המידענות מאפשר פעילות מול  

מול מידע גלוי , מאגרים ארגוניים
וגם מול מאגרי מידע שאינם גלויים 

 .  בהכרח


