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 מטרות ומבנה
 

לא רק במזרח התיכון אלא גם , בשנים האחרונות הפך הטרור לבעיה מרכזית של בטחון פנים במדינות רבות
 החלשת היכולת לפקח על תכני תקשורת וחשיבותם הפוליטית של גופי תקשורת הפכו את .בים בעולםבאיזורים ר

,  על ידי גופים שוניםחבכוהשימוש .  התקשורת לשחקן משמעותי בזירת מדיניות בטחון הפנים והמאבק בטרור
ים מרכזיים בסיקור המדינה להבטחת בטחון הפנים הפכו למרכיבברמת וכן פעולות , כולל מחאה אלימה וטרור

סכסוכים אלימים מביא את מקורותיה ותוצאותיה של והסיקור התקשורתי של טרור .  תקשורתי חדשותי
, םביטחוניימצד אחד שואפים גופי תקשורת לספק מידע אמין ומלא על נושאים .  מדיניות בטחון פנים לכל צופה

 לצורך השפעה על דעת קהל והגברת אך מן הצד השני מנסות ממשלות רבות להשתמש בגופי התקשורת
התפתחות הקורס יבחן מגוון רחב של סוגיות העוסקות ב.  לגיטימציה ציבורית למדיניות בטחון הפנים שלהן

ואסטרטגיות בטחון הפנים במדינות ,  וטרוריחסי הגומלין בין תקשורתהתפתחות , הטרור על שלביו השונים
   .שונות

 
 

 מטלות
נוכחות תיבדק ועל כל היעדרות .  קריאה תוך הצגת שליטה בחומר השעורים בנוכחות והשתתפות פעילה .1

 2עשויות להיות מופחתות ) 'לא כולל מילואים וכו(ידי האוניברסיטה -מעבר להיעדרויות המאושרות על
לצורך .  ציוןאת ה שפר באופן משמעותיעשויה לבדיונים השתתפות פעילה , מצד שני.  נקודות מן הציון הסופי

קטעי )  השיעורבתחילת(שרת הדיונים בכיתה הסטודנטים מתבקשים להביא לכיתה ולמסור למרצה הע
 קטעי שמונהית להביא לפחות /על כל סטודנט.  בטחון פנים או טרורעיתונות אקטואליים העוסקים בענייני 

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

 
 . הבחינה תכלול את חומר ההרצאות והקריאה.  בחינה .2

 
.     סיום הסמסטר הראשוןחובה לאשר את נושא העבודה עם המרצה לפני.  סמינריוניתכתיבת עבודה  .3

. הווה חלק אינטגרלי מציון העבודה ומצגת זו מסמסטר השניבמהלך ה) רפראט(בפני הכיתה  העבודה תוצג
).   עם המזכירותבתאום מראש(' וידאו וכד, ויזואליים כגון שקפים-ניתן ואף מומלץ להשתמש באמצעים אודיו

 העבודה –חשוב מאוד . )'רשימת מקורות וכד, לא כולל נספחים('  עמ30 לפחותהיקף העבודה צריך להיות 
מרכיב .  ולא רק סקירה של הספרות הקיימת, אשוני משמעותיהסמינריונית צריכה להכיל מרכיב מחקר ר

העבודות יוגשו . 'ארכיוני וכד/חומר ראשוני, ראשוני כזה מהווה מחקר אמפירי ועשוי לכלול ראיונות
יופיעו ) footnotes(מראי מקום .   רווחים כפולים בין השורות עם)12 פונט (12גודל גופן ,  וכרוכותמודפסות

 והנחיות נוספות לגבי מבנה העבודה ומקורות יינתנ  .סוף העבודהבאך לא , בתחתית העמודבגוף הטקסט או 
 . במהלך שנת הלימודים

 
 

 הרכב הציון הסופי
 65%    :עבודה סמינריונית

 20%       :בחינה
 15%     :השתתפות פעילה
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 ביבליוגרפיה
 

  הגדרות ומושגים–טרור  •
 

כתב עת למחשבה מדינית חברה  (נתיב, "מושגיים בהגדרתו הקשיים ה–טרוריזם ", גנור בועז
 .20-29' עמ , 3/1999, )ותרבות

 X-4970    כתב עת בספרית מדעי החברה וגם במדף לכתבי עת 
  

 תקשורת וטרור •
 

Other chapters may also be . (79-56. , pp1993, Iowa, Media Portrayals of TerrorismPicard Robert, 
relevant to seminar papers) 
303.625 PIC   (262752) 

 
, Chapter 2000, London, The Liberal State Response: Terrorism versus DemocracyWilkinson Paul, 

9 – The Media and Terrorism, pp. 174-187. 
   363.32 WIL   (491367) 

 
, .)Eds(, in Paletz David & Schmid Alex ”ess Perspectiv’Researcher“Paletz David & Boiney John, 

.28-6. , pp1992, London, Terrorism and the Media 
303.625 TER   (214166) 

 
, New York, A Quantitative Analysis: Media Coverage and Political TerrorismSchaffert Richard, 

1992, Chapter 6 – The Media’s Influence on the Public Perception of Terrorism and the Question of 
Media Responsibility, pp. 61-79. 

)293388   (1567        וגם תדפיס     303.625 SCHA   (292903)  
 

 Managing the News – 5, Chapter 1994, )US(, Boulder The Terrorism SpectacleLivingston Steven, 
and Setting the Agenda, pp. 81-114. 

אין                                                                                                 
 

, Terrorists and their Goals –3 , Chapter 1994, New York, Terrorism and the MediaNacos Brigitte, 
pp. 48-74. 
303.625 NAC    (292897) 
  

The Media and , .)ed(, in Badsey Stephen The Military, the Media and the IRA: Mythsaylor Peter, T
.38-34. , pp2000, London, International Security 

302.230942 MED (493929) 
 

 טרור וגרילה בפלסטינה •
 

Zadka Saul, Blood in Zion, London, 1995, Chapter 4 – Tactics methods and Operations, pp. 65-85. 
   E355ZAD  (283464)       מדעי החברה ובספריה להיסטוריהבספרית:  
 

 טרור ומלחמות קולוניאליות •
 

A Study of the Military Operations against the : insurgency in Kenya-CounterClayton Anthony, 
.36-21. , pp1984, )Kansas(, Manhatten Mau Mau 

 )565334   (9288תדפיס                                                             
 



 .א. מ-ה" תשס-תקשורת בטחון פנים וטרור / 143/ר  שלמה שפירא "ד

3 

 טרור אורבני באירופה ויפן •
 

The Problem of : Italy –5 , Chapter 1992, New York, Terrorism and Democracy, .)Ed(Janke Peter 
Ultra-Leftist Violence, pp. 135-169, Chapter 6 - The Japanese Red Army, pp. 170-184. 

)565326   (9290וגם תדפיס ) 565342   (9289תדפיס   
 
 טרור פלסטיני לאומני ודתי •

 
, )US(, Cambridge Revolution Until Victory? The Politics and History of the PLORubin Barry, 

1994, Chapter 3 – A Bastion in Beirut, pp. 43-65. 
E355.425(A) RUB   (247073) 
 

 .162-137' עמ, 1999, אביב-תל, ס" פרופיל של תנועת החמא–טירור בשם האיסלאם , חבקוק יעקב וסלאח שכיב 
 )418554(טר  . חבק297.65בספרית מדעי החברה ובספריה להיסטוריה          

 
 בטחון פנים ותגובת מדינות לטרור •

 
Jimenez Fernando, “Spain: The Terrorist Challenge and the Government’s Response”, in Schmid 

.130-110. , pp1993, London, Western Responses to TerrorismAlex & Crelinsten Ronald,  
)565322   (9291תדפיס   

 
Della Porta Donatella, “Institutional Responses to Terrorism: The Italian Case”, in Schmid & 
Crelinsten, 1993, pp. 151-170. 

)565491   (9292תדפיס   
 

Bonner David, “The United Kingdom Response to Terrorism”, in Schmid & Crelinsten, 1993, pp. 
171-205. 

)565495  (9293תדפיס   
 

Groenewold Kurt, “The German Federal Republic’s Response and Civil Liberties”, in Schmid & 
Crelinsten, 1993, pp. 136-150. 

 )565496  (9294תדפיס 
 

 כליאה והענשה: בטחון פנים •
 

.47-19. , pp1998, )UK(, Basingstoke Prisons Peace and TerrorismVon Tangen Page Michael,  
 אין

 
 אחריות פוליטית למלחמה בטרור •

 
International , ”ability for Secret Operations in IsraelAccount“Gideon Doron & Boaz Shapira, 

.382-371. , pp1990, Fall 3.  No4. , VolJournal of Intelligence and Counterintelligence 
 כתב עת בספרית מדעי החברה


