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משלי יחימוביץ, דרך ארגונים חברתיים ועד אתרי
ספורט: המידע שצה"ל אוסף ברשת

לפי מסמך שהגיע לידי "הארץ", המעקב מתבצע בעזרת מערכת שסורקת פרסומים ברשת
לצורכי ביטחון. בצבא אישרו את קיומה של המערכת ומסרו כי רשימת יעדי המעקב מתעדכנת

מעת לעת

מחלקת ביטחון מידע בצה"ל (מחב"ם) עוקבת באופן יומיומי ברשת אחר עמותות, ארגונים חברתיים,

בלוגרים פוליטיים וגם פוליטיקאים - כך עולה ממסמך שהגיע לידי "הארץ". המעקב ואיסוף המידע

מתבצעים בשנתיים האחרונות באמצעות מערכת שסורקת פרסומים ברשתות חברתיות, בלוגים,

פורומים, מנועי חיפוש, טוקבקים ואתרי חדשות. 

מטרת הפרויקט היא "איתור דלף מידע ביטחוני מאתרי חדשות, רשתות, 2015לפי אותו מסמך מ-

. המסמך מכיל טבלה שכותרתה "רשימת המקורות מהם יבוצעחברתיות ופורומים במרחב הגלוי"

הניטור" ובו כמאה יעדים שבצה"ל מעוניינים לבחון. בצה"ל אישרו את קיומה של המערכת ומסרו כי

רשימת יעדי המעקב מתעדכנת מעת לעת.

בין השמות שמוזכרים ברשימה נמצאת גם ח"כ שלי יחימוביץ, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, שדנה

בין השאר בנושאים ביטחוניים. בצה"ל לא מפרטים מדוע דווקא יחימוביץ נבחרה להיות אחד היעדים

ומי קיבל את ההחלטה להכניס דווקא את האתר שלה לרשימה, אתר שבו היא משוחחת עם הציבור

ומספרת על העשייה הפוליטית שלה בכנסת ובוועדת ביקורת המדינה.

גם ארגונים חברתיים מוזכרים ברשימה, הכוללת את האתר "עבודה שחורה", הפועל להפצת רעיון

מדינת הרווחה, והאתר של עמותת רבנים למען זכויות אדם. עוד מוזכרים אתר הבלוגים "סלונה" של

העיתונאית שירה מרגלית, הבלוג "ולווט אנדרגראונד" של העיתונאית דבורית שרגל, וכך גם אתרי

אוהדים של קבוצות כדורגל (מכבי חיפה), אתרי מטיילים ופורומים שונים בנושא שוק ההון, כמו פורטל

המסים של ישראל. 

 פרסם צה"ל באמצעות אתר המכרזים של משרד הביטחון קדם־מכרז הפונה2015בסוף שנת 

לחברות סייבר להגיש הצעות להקמת מערכת שתאפשר מעקב אחר יעדים שונים ברשת. בצה"ל

 החלה חברה חיצונית2016מאשרים כי לאחר שפורסם קדם־המכרז, הוחלט לפרסם מכרז, ובשנת 

להפעיל עבור צה"ל את מערכת המעקב. המכרז נחתם לתקופה של שלוש שנים, כפי שעולה מדרישות

צה"ל מהחברה הזוכה, וגם כיום ממשיכה ההתקשרות עם אותה חברה.

מערכת מעקב המאפשרת לצבא "לבצע באופן עצמאיעל פי הדרישה של צה"ל, החברה הזוכה יצרה 

.ניטור, פיקוח ובניית דו"חות בהתאם לצורכיהם, לשם איתור מגמות בשוק וניתוח גורמים משפיעים"

צה"ל דרש מהחברה שזכתה במכרז להציג יכולות שיאפשרו חיפוש מלות מפתח, תוך כדי סינון מידע

ממגוון מקורות כמו בלוגים, כתבות, פורומים ורשתות חברתיות בעברית, ערבית ואנגלית.

 ואילך בטווח הזמן הנדרש לביצוע החיפוש2014צה"ל עוקב אחר מידע רלוונטי שפורסם משנת 

https://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-1.6530939

1 of 2 2018-10-04, 23:27



(חיפוש ביום האחרון, בשבוע האחרון, בשלושת השבועות האחרונים וכן הלאה). המערכת מאפשרת

לצבא להעביר את הממצאים מהרשת לקבצים מסודרים לפי מועד הפרסום, מספר התגובות,

ה"לייקים", השיתופים ועוד. בנוסף, המערכת מאפשרת להפיק תצוגה גרפית של הממצאים ופילוח

במספרים ובאחוזים.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: ״מחלקת ביטחון המידע בצה״ל מנטרת באופן עקבי את רשת האינטרנט

הפתוחה לציבור הרחב, על מנת לממש את ייעודה למנוע דלף מידע מסווג. רשימת האתרים היא

רשימה כללית וסטנדרטית המתעדכנת מעת לעת בהתאם לצורך, למול המלצות על אתרים שבהם

מתקיים שיח גולשים בפורומים גם בנושאי ביטחון. לא מתבצע מעקב אחר אנשים ספציפיים אלא אחר

מלות מפתח אשר עלולות להצביע על מידע מסווג הנמצא באינטרנט. המסמך המדובר הוא משנת

. לאחר כמה שינויים יצא מכרז בנושא שהוביל להתקשרות עם אחת החברות העוסקות בתחום2015

ושמעניקה שירות זה לצה״ל".

2015 האתרים שצה"ל ביקש לפקח עליהם ב-100

 גוגל, פייסבוק, אינסטגרםרשתות חברתיות ומנועי חיפוש:

Lawforums, HRS, סא-מפ, פרש, ליבינג4טריידינג, FXP, רוטר, תפוזפורומים:

, פידר-גלובס, כיפה, בחדרי7, ערוץ 10 , וואלה, נענע Ynet, Xnet הארץ, דה מרקר, אתרי חדשות:

חרדים, חורים ברשת (חדשות דיגיטל)

שחקן מעוף(פורום העוסק בשוק ההון), ספונסר (מגזין נשים), סלונה בלוגים ופורומים מקצועיים:

וטק-טייםגיקטיים(ברנז'ת תקשורת), ולווט אנדרגראונד (אתר מסחר בבורסה), טלנירי (אתר כלכלי), 

 (בלוג בתחום הפרסום),מזבלה (חדשות בנושא שילוח בינלאומי), פורט-טו-פורט(אתרי טכנולוגיה), 

(חובביג'יפולוג  (מגזין תרבות אינטרנטי), 404חדר  (בלוג סטטיסטיקה), ביו-סטטיסטיקס, עו"ד נדל"ן

(גיימינג)פי-סי גלקסי  (מידע רפואי), זאפ דוקטורסג'יפים), 

המדד (בלוג טלוויזיה), יואש אלרואי, דעתון, החיים על פי ניר (פוליטי), טל שניידרבלוגים אישיים:

Y-FORCE (בלוג), קוקר(יוצרים דתיים וחרדים), פרוג , וובסטר, עידן לנדו (בלוג כלכלה), המוניציפלי

עקיבא לם, רפי הכט, שרלוק(קורות חיים של אדם בשם יונתן ליבוביץ), 

כמוני(סיוע משפטי), Lawguide (פורום הדרכה), סטיפס ואסק-פיפל, למטיילמדריכים ופורטלים:

 (אתרטיפה (פורטל לרפואה פרטית, Beok (מוסכים), אוטו פרו (נשים דתיות), משלך(אתר בריאות), 

 (קניות ברשת)בי שייר ונט-שופ, פורטל עסקיםעל תינוקות), 

שלי יחימוביץפוליטיקאים:

 (אתר מוטורי)קארס פורום (בלוג ספורט),  דה-באזר,מועדון האוהדים של מכבי חיפהספורט:

(אתר משחקים),Muonline, עכבר העיר, רשת, יו-טיובבידור:

העוקץ, עבודה שחורה(בלוגים), ההם , בני עקיבא, רבנים לזכויות אדםחברתי: 

(רדיו מקוון)Omemo(מודעות אבל), אבלים , צבע אדום (הקמת אתרים), וורדפרסשונות: 

-Angeles, בלוג-ספוט, ויטמינים, פורטל מסים, Bbvostok, שזיף, פה-שם, 247אתרים לא פעילים:

il ,מד-מן ,Livit, Informed, Landroid, allies, Yulian, Shaatuk.
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