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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 71-247-01סוגיות בנושאי ביטחון לאומי בישראל 

 א.קורס בחירה ב
 ו"תשס

 אפרים ענבר' פרופ
 

 15:30 – 14:00' יום ב: שעות קבלה
 סאדאת למחקרים אסטרטגיים-משרדי מרכז בגין

 03- 5318959 : טל
 

הוא בוחן את . ת הביטחון של  ישראלוהקשורות לבעיקריות יהקורס סוקר את הדילמות הע: תאור הקורס
ואת התפתחות , ערבי-פוליטיקה של הסכסוך הישראלי-הגיאו, ת"השנויים בסביבה האסטרטגית במזה
 מדיניות הביטחון במספר נושאים מנתח את הקורס, בסמסטר השני. החשיבה האסטרטגית הישראלית

 התעשיות הביטחוניות ויחסים אסטרטגיים עם מדינות ,מלחמת לבנון, כגון מדיניות הגרעין, רועיםיוא
 .תבחן סוגית תהליך השלום בפריזמה של ביטחון לאומי,  כמו כן.נבחרות

 
 : סרקודרישות ה

  . בסיום השנה האקדמיתעמידה במבחן על חומר ההרצאות ורשימת הקריאה
 

 רשימת הקריאה
, הקבוץ המאוחד: תל אביב (מלחמת ברירה" ,הקבוע והמשתנה בתפישת הבטחון הישראלית", דן הורוביץ

 . 115 – 57 ע"ע, )ה"תשמ
 )52341(בר   .שמור מדעי המדינה לפי מלח

 
: תל אביב(, מחיר העוצמה, עורכים, צבי עופר ואבי קובר ",נטל הבטחון על כלכלת ישראל", אמנון נויבך

 .161-84ע "ע, )1984 ,מערכות
 )21689(הע   .שמור מדעי המדינה לפי מחי

 
: תל אביב (ו" תשמשנתון אסטרטגיעורך , יוסי אלפר ",מכירות נשק ישראלי בהווה ובעתיד, אהרון קלימן

 . 117 – 73 ע"ע, )ו"תשמ, הקבוץ המאוחד
 )1111955 (10687תדפיס 

 
  . 253 – 66; 107 – 41 ע"ע, )ז"תשמ, הקבוץ המאוחד: תל אביב (הדילמה הגרעינית של ישראל, יאיר עברון
 )67544(די   .י המדינה לפי עברשמור מדע

 
: תל אביב (מלחמות והסדרים, עורך, בנימין נויברגר" ,1973החשיבה האסטרטגית לאחר ", אפרים ענבר

 . 74 – 45 ע"ע, )1992, האוניברסיטה הפתוחה
 )203723(וה   .שמור מדעי המדינה לפי מלח

 
: אביב תל( מלחמות והסדרים ,עורך, ין נויברגרבנימ ",בישראל' ברירה-מלחמת אין'הוויכוח על ", אפרים ענבר

 .78-259ע "ע, )1992, האוניברסיטה הפתוחה
 )203723(וה   .שמור מדעי המדינה לפי מלח

 
  ,)2004,  ההוצאה לאור-ד הביטחון משר: תל אביב (רבין והביטחון הלאומי של ישראל  ,אפרים ענבר

 . 155 – 86 ע"ע
355.0335Eלא להשאלה–דלפק קומת כניסה  )594760)   (ענב( רבי 

 
מרכז : רמת גן (55' ת מס"עיונים בביטחון המזה, אנטומיה של הונאה עצמית: מלחמת אוסלו  ,אפרים קארש

 ).2003ספטמבר , אילן-אוניברסיטת בר, סאדאת למחקרים אסטרטגיים-בגין
990.29E568242(מל   . קרש( 
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 ,פוליטיקה" ,1992-2002, השלכות אזוריות של השותפות האסטרטגים בין ישראל לתורכיה", אפרים ענבר
 .120 – 99 ע"ע, )2004חורף /2003קיץ  (11/12גיליון 

 כתב עת בספרית מדעי החברה 
 

Avner Yaniv, Deterrence Without the Bomb (Lexington: Lexington Books, 1987), pp. 27-72. 
 )YAN)   64855                                                                                                  שמור מדעי המדינה לפי   
 

Michael Handel, Perception, Deception and Surprise: The Case of the Yom Kippur War, 
Jerusalem Papers on Peace Problems, No. 19, 1976. 
E990.24 HAN p   (130433)       313002   (4892תדפיס(  
 
Efraim Inbar, “Contours of Israeli New Strategic Thinking,” Political Science Quarterly, vol. 
111 (Spring 1996), pp. 41-64. 
E355.0335 INB c   (319098) 
 
Amikam Nachmani, “The Politics of Water in Middle East,” in Efraim Inbar, ed., Regional 
Security Regimes. Israel and Its Neighbors (Albany: SUNY Press, 1995), pp. 231-252. 

 )REG)   273317שמור מדעי המדינה לפי 
 

Gerald Steinberg, “Arms Control in the Middle East,” Survival, vol. 36 (Spring 1994) pp. 
126-141. 

 )1112066 (10688כתב עת בספריית מדעי החברה וגם תדפיס 
 
Dany Shoham, Contrasting Trends in WMD Proliferation in the Middle East: Iran and Libya, 
Mideast Security and Policy Studies No. 60 (Ramat Gan: The Begin-Sadat Center for 
Strategic Studies, Bar-Ilan University, March 2005). 
 הספר בתהליך עבודה
 
Steven L. Spiegel, "US Relations with Israel: The Military Benefits," Orbis, vol. 30 (Fall 
1986), pp. 475-497.  
 כתב עת בספרית מדעי החברה
 
Efraim Inbar, "The Indian-Israeli Entente,” Orbis, vol. 48 (Winter 2004), pp. 89-104. 

 )SCIENCE DIRECT -  נמצא בfull text -ה(כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני 
 

Avi Kober, "From Blitzkrieg to Attrition: Israel's Attrition Strategy and Staying Power," 
Small Wars and Insurgencies, vol. 16 (June 2005), pp. 216-240. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה
 
Steven R. David, "Fatal Choices: Israel's Policy of Targeted Killing," in Efraim Inbar, ed., 
Democracies and Small Wars (London: Frank Cass, 2003), pp. 138-158. 

     E990.3 DAV f   (544952) 
 


