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 רציונאל הקורס
 ?"בטחון לאומי "למה באמת מתכוונים כשאומרים

 .מטרתו העיקרית של הקורס היא להקנות כלים ביקורתיים לניתוח שיח הבטחון הישראלי
.  התרבותי והבטחוני של ישראל" ארגז הכלים"מפתח ב-הינו מושג" בטחון לאומי"המושג , מאז קום המדינה
 אבחר -יה את בטחון ישראלאם יניחו על כף אחת כל האידיאלים שבעולם ועל הכף השני: "בן גוריון אמר פעם

 ". בשניה
השתתפה " בטחון ישראל"בשם : והתגלה כגמיש להפליא, עבר המושג כברת דרך, מאז אמירתו של בן גוריון

הגביל בית המשפט העליון את חופש " בטחון ישראל"בשם ; וגם ערכה הסכמי שלום, ישראל במלחמות
בשנים האחרונות נדמה כי . וד חיונית לבטחון הלאומייס-ובפעמים אחרות קבע כי שמירה על זכויות, הביטוי

 .   תרבותי" מאליו-מובן"והוא חדל מלשמש , חל כרסום מסויים במעמדו של המושג
מעקב זה  ישמש מקרה . הקורס יעקוב אחר גלגוליו של המושג בשיח המשפטי והתרבותי שמאז קום המדינה

 .    הישראליתמבחן להבנייה החברתית של מושגים בטחוניים בתרבות
ופיתוח מיומנות בקריאה ביקורתית של טקסטים העוסקים , תרגילי חשיבה, עיקר הקורס יוקדש לדיונים

בתוך כך ייערכו התלמידים היכרות קרובה עם פרשיות מרכזיות בתולדות הבטחון הלאומי . בבטחון לאומי
 . של ישראל

 
 מטלות הקורס

ולכן לא , ס היא לפתח מיומנויות של חשיבה בקורתיתמטרתו של הקור. ההשתתפות בקורס היא חובה .א
 .ניתן יהיה להסתפק בקריאת סיכומים שכתב תלמיד אחר

התרגילים יימסרו למרצה . במהלך הקורס ינתנו לתלמידים תרגילי חשיבה ללא ציון: תרגילי חשיבה .ב
 .לבדיקה ולהערות במטרה להכינם למבחן המסכם

במטרה לשפר את , למידים להציג בקצרה פריטים ביבליוגרפייםבמהלך השנה יוטל על הת: הצגת נושאים .ג
 .     מיומנות ההצגה מול כיתה

 .ביבליוגרפיה+ שאלת ניתוח :  מהציון100%:  בחינה מסכמת .ד
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 דוגמא לשאלה במבחן שבסוף הקורס
 :קרא את הציטוט הבא מדברי בן גוריון

חלוצית ובעלי הכושר האינטלקטואלי הגבוה -אנשי המעלה מבחינה מוסרית, צריך שטובי הנוער שלנו "
 ". כשרונם וחייהם לתפקידי הבטחון של המדינה, יקדישו כל זמנם, ביותר

תל אביב , משרד הבטחון, ל"דוד בן גוריון האיש וצה, )1986) (עורכים(גרשון ריבלין ועמרם פרת : מתוך (
 )).עמודי הקדמה(

 )448085(גור - בן092E) מדף פתוח(בספריה המרכזית 
            

 .   דון בדבריו של בן גוריון במכלול ההקשרים שנלמדו בקורס
 .לצורך ניסוח תשובה זו, עזר בביבליוגרפיה שקראתיש מקום להזכור שזוהי שאלת מחשבה אבל 

 . ידע. ג, בהירות הניסוח. ב, מקוריות ועומק המחשבה. א: הציון יינתן על


