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 רציונאל הקורס

לצד , 20-ם כיפור נחשבת לאחת משלוש ההפתעות האסטרטגיות הגדולות שארעו במאה ההפתעת מלחמת יו
 .  מתקפת ברברוסה ופרל הרבור

, מודיעיני-צבאי: מערכתי-הנחת המוצא של הקורס היא שהפתעת מלחמת יום הכיפורים נבעה מכשל רב
ולא זכה לפתח סביבו , לייםבשל קשיים מחקריים נדחק הפן האחרון לשו. חברתי-וגם תרבותי, פוליטי-מדיני

מטרת הקורס להעריך את תרומתה המכרעת של התרבות הישראלית ליצירת הכשל הטראגי של . שיח מחקרי
 . הפתעה זו

הקורס יציע מתודולוגיה חדשה לחקר תפקידה של התרבות הישראלית ביצירת ההפתעה של מלחמת יום 
ייצוגי המלחמה ננתח את , 1967-1973של השנים במהלך הקורס נצלול אל תוך התרבות הישראלית . כיפור

ונראה כיצד היה בהם כדי לתרום לניטרול תחושת הסכנה , התרבות הישראלי- בשיחוייצוגי היריב
ואת הסופרים המרכזיים למבוגרים ולנוער שפעלו , בתוך כך נכיר את שירי הלהקות הצבאיות. הישראלית
 .דיין ואחרים, גולדה: את שיח המנהיגיםנצפה בסרטים ובקטעי ארכיון ונכיר , בישראל

 
 מטלות הקורס

ולכן לא , קורתיתימטרתו של הקורס היא לפתח מיומנויות של חשיבה ב. ההשתתפות בקורס היא חובה .א
 .ניתן יהיה להסתפק בקריאת סיכומים בסוף הקורס

תיים יתבקשו התלמידים מפעם לפעם לקרוא טקסטים ספרו, מלבד הביבליוגרפיה: קריאת טקסטים .ב
 . קצרים

 .ביבליוגרפיה+ שאלת ניתוח :  מהציון100%:  בחינה מסכמת .ג
 

 תכנית הקורס 
  20-מבוא לחקר ההפתעה האסטרטגית במאה ה: מפרל הרבור ועד מגדלי התאומים. א
 :חקר הפתעות אסטרטגיות. ב

 האספקט המודיעיני 
 האספקט הפסיכולוגי 
 האספקט הארגוני 
 האספקט התרבותי 
 המחקרים הקיימים: חמת יום הכיפוריםהפתעת מל. ג

 מחקרי צבא ומודיעין  
 ח ועדת אגרנט"דו  
 "האפולוגטית"הספרות : אוטוביוגרפיות  
 1967-1973: פוליטי-הרקע המדיני. ד

 מלחמת ההתשה 
 יוזמות השלום  
 המימד התרבותי של הפתעת מלחמת יום הכיפורים. ד
  השאננות- היהירות-ת האופוריה שנו1967-1973: הנראטיב התרבותי המקובל. 1
  שנות הנורמאליות1967-1973: הנראטיב התרבותי המוצע. 2 

 נירמול המלחמה  
 המלחמה היפה

 המלחמה הצודקת
 המלחמה הטבעית   
 נירמול היריב הערבי  

 נראטיב הנורמאליות והפתעת מלחמת יום הכיפורים. 3
  להתרחשות ההפתעהתרומת המערכת התרבותית: נירמול הסימנים המעידים  
 "41תחריר : "נירמול הסימנים המעידים בחזית המצרית  
 "יום קרב: "נירמול הסימנים המעידים בחזית הסורית  
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Vertzberger, Y. (1990) The World in Their Minds- Information Processing, Cognition, and 
Perception in Foreign Policy Decisionmaking. Stanford University Press, Stanford. 
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