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 מטרת הסמינריון 
 להפגיש את התלמיד עם הזרמים המרכזיים של המחשבה הצבאית במשך מאתיים מטרת הסמינריון 
, במקום זאת. כרונולוגיתאין הכוונה לסקור את ההתפתחויות בתחום זה בצורה , כעקרון. השנים האחרונות

 . ינים הוגי דעות וחוקרים מרכזייםיינו ומעניייעשה ניסיון לעמוד על סוגי הנושאים שענ
 

 חובות הסמינריון 
יידרש כל , לקראת כל שיעור. השתתפות שוטפת ופעילה בשיעורים הפרונטליים מהווה חובה בסיסית .1

 . ולהכין תשובות לשאלות מנחות, משתתף לקרוא  הפריטים הביבליוגרפיים הנרשמים להלן
  )15%( הגשות רפראטים בהתאם להנחיות המרצה .2
" עובר"ל  ציון "בסוף השנה תיערך בחינה ביבליוגרפית מסכמת שתהיה מבוססת על חומר הקריאה  הנ .3

 )25%(. בבחינה זאת מהווה תנאי להגשת עבודה סמינריונית לבדיקה
 ). 60%(כתיבת עבודה סמינריונית בהנחיית המרצה   .4
 

 תכנית הסמינריון
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 ?" רבתיאסטרטגיה"האם קיימת  .2
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S.P. Rosen, "Military Effectiveness: Why Society Matters", International Security, 19/4 (spring 
1995), pp. 5-31. 
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D.D.  Avant, "The Institutional Sources of Military Doctrine", International Studies 
Quarterly, Vol. 37(4), 1993, pp. 409-430. 
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Eliot A. Cohen  and John  Gooch, Military Misfortunes: The Anatomy of Failure in War (New 
York : The Free Press, 1990). Chap. 8. 
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Colin S.Gray, Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the Evidence of History 
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A. Beyerchen, "Clausewitz, Non-Linearity and the Unpredictability of War,"   International 
Security, 17(3) (1992/3), pp. 59-90.       
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