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  ומבנהמטרות
".  מדיניות חוץ תקשורתית ומתוקשרת"-מדיניות חוץ במחצית השניה של המאה העשרים תוארה כ

 על אופן ניהול מאוד השפיעו ,ל"והן ברמה הבינ המדינההן ברמת , התפתחותם של אמצעי תקשורת ההמונים
כל ום לכל אדם ב כיותשל אמצעי תקשורת מאפשר תות טכנולוגייוהתפתחו.  בטחוןוביצוע מדיניות חוץ ו

, נושאים אלוהסיקור התקשורתי של .  בכל רחבי העולםובטחון  לצפות בסיקור אירועי מדיניות חוץ מקום
טיב המידע משפיע על רמת ו, נות ועודאסו, פיגועים, סכסוכים, הסכמים, ועידות פסגה, הכוללים מלחמות

משפיעות על מקבלי ההחלטות , התקשורתותגובותיהם של צרכני ,   תגובותיה של התקשורת. המגיע לציבור
 . ולכן גם באופן ישיר על החלטות וביצוע מדיניות

משברים ,  בעיתות מלחמהובטחוןיחסי הגומלין בין תקשורת ומדיניות חוץ התפתחות  יסקור את סמינריוןה
ושאים את תפקידה של התקשורת בהעלאת נ, ויבחן את דפוסי הקשר בין מעצבי מדיניות והתקשורת ,ושלום

חוץ בטחון ומדיניות ואת השינויים שחלו בצורת עיצוב וביצוע מדיניות , על סדר היום ובעיצוב דעת הקהל
-הקורס יכלול גם ניתוח אירועים ויעשה שימוש באמצעים תקשורתיים ואודיו.  בעולם ספוג תקשורת

ח ישיר של סיקור תקשורתי מנת לאפשר ניתו-על, קטעי עיתונות וסרטים, כגון שידורי טלביזיה, ויזואליים
 .ופרשנות על אירועים בינלאומיים שונים

יש להדגיש כי סמינריון שונה מקורס חובה או בחירה בכך שעיקר מטרתו לא רק לעבור על חומר אלא לפתח 
לפיכך יש חשיבות רבה להשתתפות פעילה .  דיון פעיל ולעסוק במחקר לצורך כתיבת העבודה הסמינריונית

 . רק הגעה לשיעורבדיונים ולא 
 

 מטלות
נוכחות בסמינריון תיבדק ועל היעדרויות לא מאושרות עשויות .   פעילה בסמינריםנוכחות והשתתפות .1

לצורך העשרת הדיונים בכיתה הסטודנטים מתבקשים להביא .  להיות מופחתות נקודות מן הציון הסופי
תקשורת בנושאים הקשורים וסקים בלכיתה ולמסור למרצה לפני השיעור קטעי עיתונות אקטואליים הע

נא לרשום שם ומספר .  ל" קטעי עיתונות במהלך שנהשמונהית להביא לפחות /על כל סטודנט.  מדיניות חוץו
 .השתתפות פעילה זו תובא בחשבון לצורך הציון.  הזהות על קטעי העיתונות

 
.  סיומו של הסמסטר הראשון את נושא העבודה עם המרצה לפני חובה לאשר.  כתיבת עבודה סמינריונית .2

העבודה תוצג בפני הכיתה .   במידת האפשר,בכתיבת העבודה יש להתייחס גם לפריטים מרשימת הקריאה
תאריך הצגת הרפראט .  במהלך הסמסטר השני ומצגת זו מהווה חלק אינטגרלי מציון העבודה) רפראט(

מצגת ויזואליים כגון -ודיולהשתמש באמצעים אואף מומלץ ניתן ברפראט .  י המרצה"ייקבע ע
POWERPOINT ,עמ 30היקף העבודה צריך להיות בערך ).   במזכירותבתאום מראש(' וידאו וכד, שקפים '

.  בהתאם לנושא, ויש להתבסס על מקורות משניים ותקשורתיים) 'רשימת מקורות וכד, לא כולל נספחים(
יתוגמלו על כך ' מסמכים וכד, כגון ראיונות, סטודנטים אשר בכתיבת העבודה ישתמשו במקורות ראשוניים

מראי מקום , רווחים כפולים בין השורות, 12 פונטגודל  בות יוגשו מודפסותהעבוד. בציון בצורה משמעותית
מומלץ .  יש להקפיד על כללי ציטוט וכתיבה נכונה).  ולא בסוף העבודה(והערות שוליים בתחתית כל עמוד 

 .  הנחיות נוספות לכתיבת העבודות ימסרו במהלך השנה. הסופיהציוןלשמור העתק העבודה עד לקבלת 
 
-במהלך ההרצאות יעשה שימוש בחומר אודיו  .הבחינה תכלול את חומר ההרצאות והקריאה.  בחינה .3

 . גם בבחינהל של הקורס ויוכליחומר זה מהווה חלק אינטגראל.  'יוקרנו קטעי סרטים וכד, ויזואלי
 

  הסופיהרכב הציון
 
 )כולל הרפראט בכיתה  (65%    :ודה סמינריוניתעב

 20%       :בחינה
 15% :השתתפות פעילה ותרומה לכיתה
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 :רלוונטייםאתרי אינטרנט 

מתוך המבחר הנרחב של אתרים העוסקים בתחומים שונים של ומדגמי הרשימה הבאה הנה רק הצע קטן 
רשימה זו באה בכדי לאפשר חיפוש ראשוני ואינה באה כתחליף לשימוש .   ובטחוןתקשורת ומדיניות חוץ
חלקם הגדול , את האתר שלול ישנו "לכל גוף תקשורתי בינ, כמעט ללא יוצא מן הכלל.  באתרים רבים אחרים

באתרים רבים המוזכרים כאן ישנם גם קישורים .  משוכללים ומפותחים ועם אפשרויות חיפוש טובות מאוד
)LINKS (או , בעת חיפוש חומר באינטרנט יש לשים לב למי שייך.  לאתרים אחרים הקשורים באותם נושאים

ואולי , עלי תוכן משמעותי ישנם גם עשרותלצדם של אתרים רשמיים וב.  את האתר שמצאתם, מי מנהל
 .אתרים פרטיים וגם כאלו המציגים מידע ממקורות לא ידועים ולפעמים גם לא נכונים, הרבה יותר

.  אם אתם נתקלים באתרים נוספים הרלוונטיים לדעתכם לקורס זה נא למסור את כתובת האתר למרצה
 .תודה

 
 :רשימת אתרים

BBC Online: http://www.bbc.co.uk 
CNN: http://www.cnn.com 
Israeli Ministry of Foreign Affairs: http://www.israel-mfa.gov.il 
The Press Association News Centre: http://www.pa.press.net 
United Nations Development Program: http://www.undp.org 
NATO: http://www.nato.int 
United States Information Agency: http://www.usia.gov 
Institute for the Advanced Study of Infowar: http://www.psycom.net/iwar.1.html 
US International Information Programs: http://usinfo.state.gov/  
US Army Homepage: http://www.army.mil 
International Telecommunications Union: html://info.itu.ch 
US State Department: http://www.state.gov 
International Listing of Broadcasters: http://www.comlab.ox.ac.uk/broadcast.html 
Reuters: http://www.reuters.com 
RAND Corporation: http://www.rand.org 
Sky News: http://www1.sky.com/news/home/index.html 
Global Democracy: http://www.igc.apc.org 


