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 אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדע המדינה

  
  )71-683-01(מודיעין ומדינה 

   לתלמידי תואר ראשון) שעתיים שבועיות( שנתיקורס בחירה 
  ר דני שוהם"ד: שם המרצה

  
  

  
  נושאיותיאור הקורס ו

  
  .הקורס יועבר כקורס מתוקשב

  של הממשק השונים ובמאפייניו , יהצבאי והטכנולוג, האסטרטגי, הקורס יעסוק במהותו של המודיעין המדיני
  . המדינה לבין מערכת המודיעין המשרתת אותהשבין 

  
  : הבאיםנושאיםהקורס יכלול את ה

  
  מודיעין וביון , מידע

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

  משבריים    - עין במצבים משבריים וסףהקריטיות של המודי
  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
  של המשוב בין המודיעין לבין הקברניט סיטרית -הדוהמורכבות 

  המודיעין במשטרים טוטליטריים ובמשטרים דמוקרטיים 
  ל "הממשק המודיעיני בהקשרי יחב

  ת ובעולם"מזה כציוני דרך מדיניים ואסטרטגיים ב)שוטפים והיסטוריים(ים מודיעין בולטואירועי פרשות 
    

   הקורסדרישות
  

  אתר הקורסהחומר המועבר במעקב שוטף אחר 
   מציון הקורס50% כל עבודה תהווה –) אחת בכל סמסטר(הגשה מקוונת של שתי עבודות 

  
   רשימת ספרות

 :קטעים נבחרים מתוך המקורות הספרותיים הבאים
 

  ,2007אוקטובר , אוניברסיטת תל אביב, אומיהמכון למחקרי ביטחון ל, 1גיליון , 1כרך , עיונים במודיעין
il.org.inss.www  
  

 ) 2007(כנרת זמורה ביתן , המודיעין הישראלי מול איראן והחיזבאללה – נקודת האל חזור, רונן, ברגמן
  E327.55001129613 ( ז "נק תשס. ברג(  

  
   חוברת-   )2003(מרכז מורשת מנחם בגין , הפצצת הכור הגרעיני בעיראק

  E990.26000557311 ( ג "הכ תשס. הפצ( 
  

מרכז יפה ,  על האחריות לגיבושה של הערכת המודיעין הלאומית בישראל– בין הרתעה להפתעה ,שלמה, גזית
   חוברת-  ) 2000(, ל אביבת' אונ, למחקרים אסטרטגיים

 )000572582 ( בי . שמור מדעי המדינה לפי גזי 
  

  )1987(משרד הביטחון ,  הוצאת מערכות,מודיעין ובטחון לאומי, אבי, צבי וקובר, עופר
  )000058855 ( וב .המדינה לפי מוד-שמור מדעי  



  2

  
  ) 1998(, ספרי חמד: ידיעות אחרונות): א"ת. (אורות בערפל, אורי, שגיא

 092E391068(או  . שגי(  
  

  ).1998(, ספרי חמד: ידיעות אחרונות: ) א"ת. ( עיוורון] עורון[, דוד, ארבל
  )384434(  עו . שמור מדעי המדינה לפי ארב 

  
  ) 1991ב "תשנ( , ידיעות אחרונות: עידנים ) : א"ת ( .נעילה, יואל, בן פורת
990.24E168518(נע   .פור- בן(  

  
  ) ן"תש. (משרד הביטחון, במחנה) : א"ת. (זה היה סודי ביותר, יוסף, ארגמן 
327.12E141033(זה  . ארג(  

  
  .ידיעות אחרונות, עידנים) : א"ת . (אנשי הסוד והסתר, רפי, סיטון

327.12E138626(אן  . סיט(  
  

  )ן"תש(, ספרית מעריב): א"ת. ( מרגלים לא מושלמים] מרגלים לא משלמים[, יוסי, מלמן
  )138624(מר .שמור מדעי המדינה לפי מלמ

  
  ) 1996(, כתר) : יםירושל. ( המוסד והמיתוס, גד, שמרון

  )322965(מו  .שמור מדעי המדינה לפי שמר
  

המכון ליחסים בינלאומיים , האוניברסיטה העברית בירושלים] : ירושלים [.המודיעין ותהליך השלום, גזית שלמה
  . 1992, ש לאונרד דיוויס "ע

327.53E264005(מו  . גזי(  
  
  
  
  
  
  
  
  


