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  מטרות ומבנה

ביטחונה של כל מדינה וביכולתה לגלות את סודותיהם של שמירה על י במהווים מרכיב מרכזמודיעין שירותי 
, בסיוע למקבלי החלטות, באיסוף ועיבוד מידע חשאישירותים אלו ממלאים תפקידים ביטחוניים רגישים . יריביה

 שירותי מודיעין ממלאים גם . ודם בנויה על עקרון הסודיות ומהות תפק, ובביצוע מדיניותבלוחמה בטרור
.  מ ותהליכי שלום"הן בעיתות משבר או קונפליקט והן בעיתות מו, ידים חשובים בזירה הבינלאומיתתפק

בעוד שתקלות מודיעיניות מסבכות לעיתים את המדינה , הצלחות מודיעיניות מגבירות את בטחון המדינה
ולה ומקורות המידע את שיטות הפע, התפתחות המודיעין ומרכיביוהקורס יבחן את .  במשברים ביחסי החוץ שלה

תפקידיהם ומקומם של שירותי מודיעין הן ברמת המדינה והן ברמת את , מודיעיןבהם משתמשים שירותי 
  ואת,אמצעי התקשורתמודיעין ושירותי ה ובין הגומלין בין מודיעין ודמוקרטיה את יחסי ,ל"המערכת הבינ

הקורס יבחן את סוגיית   .משטר דמוקרטיסוגיית הבקרה התקשורתית והפרלמנטרית על שירותי המודיעין ב
  .ית תוך התמקדות במדינות שונותהמודיעין בראיה השוואת

  מטלות
ת יויעדרוהתיבדק ובהרצאות נוכחות .  קריאה תוך הצגת שליטה בחומר הכיתה בנוכחות והשתתפות פעילה .1

 פגוע באופן משמעותי בציון לעשויות) 'לא כולל מילואים וכו(ידי האוניברסיטה -מעבר להיעדרויות המאושרות על
תחילת לפני (לצורך העשרת הדיונים בכיתה הסטודנטים מתבקשים להביא לכיתה ולמסור למרצה .  הסופי
על כל .  )גם כאלו המודפסים מן האינטרנט (קטעי עיתונות אקטואליים העוסקים בענייני מודיעין) השיעור
 נא.  בכל סמסטראו יותר רצוי לפחות ארבעה ,  הקורס קטעי עיתונות במהלךשמונהית להביא לפחות /סטודנט

  .הציוןקביעת השתתפות פעילה זו תובא בחשבון לצורך .  לרשום שם ומספר זהות על קטעי העיתונות
מבנה   מידע נוסף על .תכלול את חומר ההרצאות והקריאהו ת הלימודיםשנ בסוף ךתיערהבחינה .  בחינה .2

 ויזואלי-בחומר אודיונרחב   במהלך ההרצאות יעשה שימוש .ני לקראת סוף הסמסטר השןיינתהמבחן 
  . גם בבחינהל של הקורס ויוכליאינטגראלחומר זה מהווה חלק .  'יוקרנו קטעי סרטים וכד, ותקשורתי

 ויוגש בכל תרגיל ייכת.   הראשון עמודים על נושא אשר יקבע במהלך הסמסטר5-6 בהיקף של תרגיל כתוב .3
רשימה , מראי מקום(התרגיל ייכתב לפי כללי המחקר והכתיבה האקדמיים ).  'גות וכוולא בזו (עצמאיבאופן 

כבכול עבודה , יש להקפיד על מראי מקום מלאים . ) רווחים כפולים12פונט  (ויוגש מודפס) 'ביבליוגרפית וכו
 . במהלך הסמסטרויינתנהנחיות נוספות .  מחקרית אקדמית
  הרכב הציון הסופי

  65%              :בחינה
  20%            :תרגיל כתוב

  15%          :השתתפות פעילה
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  )רשימה ראשונית (אתרי אינטרנט של שירותי מודיעין

  ישראל
www.mossad.gov.il 
www.shabak.gov.il 

  
  ב"ארה

www.cia.gov 
www.nsa.gov 
www.fbi.gov 
www.dia.mil 

  
  רוסיה

http://svr.gov.ru 
www.fsb.ru  

  
  

  בריטניה
www.mi6.gov.uk 
www.mi5.gov.uk  

www.gchq.gov.uk 
  גרמניה
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www.bundesnachrichtendienst.de  
www.bka.de 

www.verfassungsschutz.de 
  

  צרפת
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c3_police_nationale/c335_dst/index_html 

http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c3_police_nationale/c339_sccrs/index_html 


