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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 
 

         ה" תשס-)  שעתיים בשבוע–קורס שנתי  (-מודיעין ומדינה   01-683-71
 ר דני שוהם"ד

 
ובמאפייניו של הממשק שבין המודיעין לבין , הצבאי והטכנולוגי, הקורס יעסוק במהותו של המודיעין המדיני

 . המדינה הנוקטת בו וניזונה ממנו
 

 : ל את הפרקים הבאיםהקורס יכלו
 

 מודיעין וביון , מידע •

 מרכיב המודיעין במתווים אסטרטגיים לאומיים    •

 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  •

  איסוף והערכה –מלאכת המודיעין  •

לבין המציאות ) מושא המודיעין( האבחנה בין המציאות החיצונית –המודיעין כאומנות מחקרית  •
 .מסובב ביניהם-וזיהוי יחסי סובב , המקומית

 המורכבות של המשוב בין המודיעין לבין הקברניט  •

  טוטליטריים ובמשטרים דמוקרטיים  המודיעין במשטרים •

 ל "הממשק המודיעיני בהקשרי יחב •

 ת ובעולם"פרשות מודיעין בולטות כציוני דרך מדיניים ואסטרטגיים במזה •
   

 )רשות (רשימת ספרות
 

 ) 1998(, ספרי חמד: ידיעות אחרונות): א"ת. (אורות בערפל, אורי, שגיא
 092E391068(או  . שגי( 

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

 
 ).1998(, ספרי חמד: ידיעות אחרונות) : א"ת. ( עיוורון] עורון[, דוד, ארבל

 )384434(עו   . ארב327.12
 

 ) 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) : ושליםיר. ( המוסד והמיתוס, גד, שמרון

 )322965(מו  .שמור מדעי המדינה לפי שמר
 



 ה"תשס/מודיעין ומדינה/683/ר דני שוהם"ד

 2

 
המכון ליחסים , האוניברסיטה העברית בירושלים] : ירושלים [.המודיעין ותהליך השלום, גזית שלמה

 . 1992, ש לאונרד דיוויס "בינלאומיים ע
327.53E264005(מו  . גזי( 

 
Intelligence, espionage and related topics. Westport, CT: Greenwood Press, c1999. xxxvi, 1297 
p. (0478353) 

     INT 327.12016REF)   478353(ספר יעץ  
 

Raviv, Dan, Every spy a prince. Boston: Houghton Mifflin, 1990. xii, 466 p., [9] p. of plates 
(0457585) 

 RAV 327.12E)   457585( 
 

Inside CIA's private world. New Haven: Yale University Pr., c1995. xxii, 489 p. (0422687) 
        INS 327.120973)  422687( 

 
Black, Ian, Israel's secret wars. New York: Grove Weidenfeld, c1991. xvii, 634 p. (0403290) 

    BLA 355.343E)   403290( 
 

Herman, Michael, Intelligence power in peace and war. Cambridge: Royal Institute of 
International Affairs, c1996. xxi, 414 p. (0403288) 

 )HER)  403288שמור מדעי המדינה לפי          
 

Rathmell, Andrew, Secret war in the Middle East. London: Tauris Academic Studies, c1995. x, 
246 p. (0309531) 

         RAT 327.5691)  309531( 
 
Clements, Frank Alexander, The Israeli secret services. New Brunswick: Transaction, c1996. 
xxiii, 80 p. (0296739) 

 )CLE 327.12E)   296739 : בספריה ליהדות         
 

Bar-Joseph, Uri, Intelligence intervention in the politics of democratic states. University Park: 
Pennsylvania State University Pr., c1995. xv, 392 p. (0289064) 

       BAR-JOS 327.1209)   289064( 
 

Security and intelligence in a changing world. London: Frank Cass, c1991. xi, 202 p. (0255815) 
 )SEC 327.12)   255815:    בספריה להיסטוריה

 
Intelligence, defence and diplomacy. Ilford: Cass, c1994. x, 273 p. (0253011) 

 )INT 327.42)  253011: בספריה להיסטוריה     


