מאסטרטגיה לפרקטיקה
קורס מודיעין עסקי  /תחרותי ,ואבטחת מידע
רקע
המודיעין העסקי תחרותי עוסק בתהליכי איסוף וניתוח מידע לגבי הסביבה העסקית בה פועל הארגון ,פעולות
מתחרים ומגמות עסקיות כלליות.
המודיעין העסקי משמש כלי אסטרטגי המאפשר להנהלת הארגון להכיר טוב יותר את הסביבה ,למפות את
האיומים ,לנתח את הסיכונים ,ולקבל החלטות נכונות במטרה לפתח ולהצמיח את הארגון.
המודיעין התחרותי נותן מענה מרכזי להתמודדות עם איומים מ'היריב' ,אך לעיתים ישנם גם איומים 'מבית'
וחלק מדרכי ההתגוננות הינם כלים לאבטחת מידע .

אודות הקורס
קורס "מודיעין תחרותי ואבטחת מידע" הינו הכשרה ייחודית ,מעשית ,המתבססת על ניסיון עשיר ורב
שנים להכרת המודיעין העסקי ולשימוש מושכל בו .הקורס מקנה ידע וכלים מעשיים הנדרשים להתמודדות
עם האתגרים העסקיים המצויים בסביבתו הפנימית והחיצונית של הארגון .בוגרי הקורס ירכשו כלים
מעשיים לאיסוף מידע באמצעות כלים טכנולוגיים ואנושיים .במהלך ההכשרה מושם דגש רב על תרגולים
מעשיים וירידה "לשטח" על מנת לחוות את עשיית המודיעין התחרותי ולפתח כשירות לעסוק בה.
הקורס עוסק בחמישה תחומים עיקריים:
 .1מבוא לעולם המודיעין העסקי  /תחרותי – הכרת הסביבה העסקית ,תורת המודיעין ,מתודולוגית
העבודה ,היבטים משפטיים ,אתיקה ועוד.
 .2שיטות איסוף ועיבוד מידע אנושי  – HUMINTהקמת מגע אופרטיבי ,תקשורת מילולית ובלתי
מילולית ,טכניקות תשאול ,אבחון אמת ושקר.
 .3שיטות איסוף ומקורות מידע ב – WEB -כלי חיפוש וניטור ,מאגרי מידע ,אינדקסים ,מנועים ,ווב עמוק,
מדיות חברתיות ועוד.
 .4תהליכי עיבוד ,ניתוח וקבלת החלטות  -הכרת מתודולוגיות להערכת מודיעין ויצירת תמונת מצב מודיעינית עדכנית
התומכת החלטות אסטרטגיות ועוד.
 .5אבטחת מידע וניהול המידע הפנים ארגוני  -מהימנות עובדים ,סייבר ,ניהול סיכונים ,תהליכי זרימת
המידע בארגון ,הנגשת המידע למקבלי החלטות ,שילובו של המודיעין העסקי תחרותי בארגון ועוד.
הקורס משלב הרצאות ,ניתוחי אירוע ,סימולציות ותרגילי שטח ,ושם דגש על ידע תיאורטי לצד תרגול מעשי.

מטרות הקורס


להקנות למשתתפים היכרות עם עולם המושגים והשפה המקצועית של תחום המודיעין התחרותי.



פיתוח תפיסת תפקיד של מערך המודיעין התחרותי ומיקומו בארגון.



חשיפה למגוון שיטות וכלים לאיסוף מידע ממקורות אנושיים וטכנולוגיים.



פיתוח מיומנות לתהליכי עיבוד המידע והשלכותיו על קבלת ההחלטות האסטרטגיות בארגון.



הקניית ידע לניתוח הסיכונים והאיומים הקיימים בתוך הארגון ואופן ההתמודדות עימם הלכה למעשה.

ריכוז וניהול מקצועי
חברת  SecuriTeachבע"מ המאגדת מומחי ידע מן המעלה הראשונה ,מהם :יוצאי מערכת הביטחון ,אנשי
אקדמיה ומומחי ידע בתחומי הניהול ,משאבי אנוש ,אינטראקציה בין-אישית ,מתן שירות ,ועוד.
"אורטל ניהול ידע" -מתמחים בתהליכי ניהול ידע מודיעין תחרותי ,עם ניסיון נרחב במגוון חברות וארגונים
עסקיים ,ציבוריים וחברתיים.

