
www.ids.org.il    office-1@ids.org.il

קהל היעד:
למעוניינים במקצוע מרתק, מאתגר, שובר שגרה - מודיעין תעשייתי 

 היקף הלימודים:
300 ש"ל כולל עבודת גמר מונחת בת 50 ש"ל.

מטרות הקורס:   
 הקניית ידע תיאורטי ויכולות אופרטיביות בתחום החקירות ומודיעין השטח, המאפשר    

     קבלת תמונת אמת, בסביבה העסקית עתירת הנתונים.
  הקניית יכולת ניהוג וקבלת החלטות שכלתניות.     

 
עיקרי התכנים הנלמדים בקורס:

מודיעין ותשאול: מבוא למודיעין / תהליך המודיעין / מיקומו של המודיעין בקבלת ההחלטות / שיטות
איסוף מודיעין / מקורות מידע / הפעלת מקורות / הערכת מקורות / התשאול ככלי איסוף / הפסיכולוגיה של 
התשאול / מטרות בתשאול / שפת גוף / גלוי אמת ושקר / עשה ואל תעשה / הדיבוב ככלי איסוף / התשמוע 

ככלי איסוף / תיעוד חזותי / חוק ומשפט / קניין רוחני / איך שואלים - סדנא מצולמת מרובת תרגילי שואל 
ומתושאל / מעקבים ותצפיות - לקוחות ספקים שחקנים ויריבים / מניעת ריגול תעשייתי / דיני ראיות.

מידענות: מבוא למידענות וכריית נתונים / רשת האינטרנט הגלויה והנסתרת / מנועי חיפוש עיקריים 
ומשניים כלליים וממוקדים / מאגרי מידע אלקטרוניים / התמודדות עם ריגול מסחרי / איומי סייבר מתקדמים  

שיטות תקיפה בארגונים עסקיים.

אמצעי תיעוד: חזותיים / אודיו / חוק ומשפט / עשה ואל תעשה.
 משחק ותקשורת בין אישית: הנעה ומיקוד פנימי / דפוסי תקשורת / כוחות מניעים וכוחות מעכבים 

אימפרוביזציה / דרמה / הומור / משברים / אלתור סיטואציות מהחיים / זרימה.

 תרגילי שטח: תרגול החניכים למימוש יכולותיהם וליישום הידע הנצבר במהלך הקורס בסידרת        
תרגילי שטח מאתגרים ומרתקים כאחד - המתבצעים בתנאי אמת.

תעודת הסמכה:
 תעודה הסמכה מטעם המרכז הרב תחומי לביטחון, אבטחה וחקירות תוענק 

לעומדים בדרישות הקורס כולל הגשת פרויקט בן 50 שעות.

תנאי קבלה:  
  ללא עבר פלילי.

  שליטה ברמה גבוהה בסביבת אופיס
  כושר הבעה גבוה בכתב ובעל פה

  רמה סבירה באנגלית כתיבה וקריאה
  תקשורת בין אישית טובה

  בריאות תקינה וכושר גופני סביר

המרכז הרב תחומי
לביטחון, אבטחה וחקירות
 רח' יגאל אלון 123, תל אביב

ת.ד. 7007, קרית הממשלה ת"א
טל: 03-6241110   נייד: 050-5770088  

המרכז הרב תחומי
לביטחון, אבטחה וחקירות

קורס בילוש ומודיעין בעסקים

הערות:
* מיועד לנשים וגברים כאחד.


