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 המטרות ומבנ
גם  אלא מזרח התיכוןלא רק ב, פנים במדינות רבותהבשנים האחרונות הפך הטרור לבעיה מרכזית של בטחון 

שפיעה על תופעת הטרור התפתחה לאורך מאה השנים האחרונות במדינות שונות וה . רבים בעולםאיזוריםב
 פוליטיים תוך שימוש ארגוני טרור שואפים להשפיע על נושאים.  סכסוכים ואף מלחמות, יציבות משטרים

החלשת היכולת לפקח על .  ותהליכים פוליטייםדמוקרטיים באלימות ופעולותיהם מהוות איום על משטרים 
תכני תקשורת וחשיבותם הפוליטית של גופי תקשורת הפכו את התקשורת לשחקן משמעותי בזירת מדיניות 

וכן פעולות , כולל מחאה אלימה וטרור, ם על ידי גופים שוניחבכוהשימוש .  בטחון הפנים והמאבק בטרור
הסיקור .  המדינה להבטחת בטחון הפנים הפכו למרכיבים מרכזיים בסיקור תקשורתי חדשותיברמת 

.  סכסוכים אלימים מביא את מקורותיה ותוצאותיה של מדיניות בטחון פנים לכל צופהוהתקשורתי של טרור 
אך מן הצד השני מנסות , םביטחונייומלא על נושאים מצד אחד שואפים גופי תקשורת לספק מידע אמין 

ממשלות רבות להשתמש בגופי התקשורת לצורך השפעה על דעת קהל והגברת לגיטימציה ציבורית למדיניות 
, על שלביו השוניםהתפתחות הטרור הקורס יבחן מגוון רחב של סוגיות העוסקות ב.  בטחון הפנים שלהן

ואסטרטגיות ,  וטרוריחסי הגומלין בין תקשורת התפתחות, וחמה בטרורתגובת מדינות לטרור והתפתחות ל
   .בטחון הפנים במדינות שונות

 מטלות
ת יונוכחות תיבדק ועל היעדרו.  קריאה תוך הצגת שליטה בחומר השעורים בנוכחות והשתתפות פעילה .1

נקודות  ת להיות מופחתותעשויו) 'לא כולל מילואים וכו(ידי האוניברסיטה -מעבר להיעדרויות המאושרות על
לצורך העשרת .  ציוןאת ה שפר באופן משמעותיעשויה לבדיונים השתתפות פעילה , מצד שני.  מן הציון הסופי

קטעי עיתונות )  השיעורבתחילת(הדיונים בכיתה הסטודנטים מתבקשים להביא לכיתה ולמסור למרצה 
 קטעי עיתונות שמונהית להביא לפחות /ל סטודנטעל כ.   או בטחון פניםטרוראקטואליים העוסקים בענייני 

.   לרשום שם ומספר זהות על קטעי העיתונותנא.  )רצוי לפחות ארבעה בכל סמסטר (מהלך הקורסכל ב
 .בחשבון לצורך הציוןגם השתתפות פעילה זו תובא 

-דיו במהלך ההרצאות יעשה שימוש בחומר או. הבחינה תכלול את חומר ההרצאות והקריאה.  בחינה .2
 . גם בבחינהל של הקורס ויוכליחומר זה מהווה חלק אינטגראל.  'יוקרנו קטעי סרטים וכד, ויזואלי

.   בערך'עמ 15 – 10העבודה ינוע בין היקף .   על נושא מתוך רשימת נושאים שתחולק בכיתהעבודהכתיבת  .3
 עבודהרטות לכתיבת ההנחיות מפו  . סיום הסמסטר הראשוןעם המרצה לפניעבודה חובה לאשר את נושא ה

 .יחולקו עם רשימת הנושאים
 הרכב הציון הסופי

 65%       :בחינה
 15%    :השתתפות פעילה

 20%      :תרגיל כתוב
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