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 נושאיותיאור הקורס ו
 של הממשק השונים ובמאפייניו , הצבאי והטכנולוגי, האסטרטגי, הקורס יעסוק במהותו של המודיעין המדיני

 . המדינה לבין מערכת המודיעין המשרתת אותהשבין 
 

 : הבאיםנושאיםהקורס יכלול את ה
 מודיעין וביון , מידע

 אומיים   מרכיב המודיעין במתווים אסטרטגיים ל
 המימד המודיעיני בהתנהלותה השוטפת ובהתנהלותה ארוכת הטווח של מדינה

 משבריים    -הקריטיות של המודיעין במצבים משבריים וסף
 המודיעין ככלי כוח מדיני ואסטרטגי 

 טכנולוגי ומדעי, כלכלי, מודיעין צבאי
 מודיעין וביטחון פנים 

  תווהערכמידע  איסוף –מלאכת המודיעין 
            תלבין המציאו) מושא המודיעין( האבחנה בין המציאות החיצונית –המודיעין כאומנות מחקרית 

 .מסובב ביניהם-וזיהוי יחסי סובב , המקומית
 המורכבות של המשוב בין המודיעין לבין הקברניט 

  המודיעין במשטרים טוטליטריים ובמשטרים דמוקרטיים 
 ל "הממשק המודיעיני בהקשרי יחב

 ת ובעולם"פרשות מודיעין בולטות כציוני דרך מדיניים ואסטרטגיים במזה
   

  הקורסדרישות
 

  הקורסדרישות
  חובה - נוכחות
מומלץ . ללא חומר עזר. שמתוכן יש לענות על שלוש לפי בחירת הנבחן, חמש שאלות טקסטואליות -  מבחן

 ). 100%משקל הבחינה הוא . (לעיין בשאלוני בחינות משנים קודמות
נושאים יוצעו .  נקודות והוא יוגש בכתב ובפרזנטציה10שציונו יהיה עד בזוגות  תרגיל הגשה -רשות  -  עבודה
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