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 :מטרת הקורס

וניים מתחום החשיבה הצבאית ולהנהירם על מנת שיבין שאמנות המלחמה התיאורטית לספק ללומד כלים עי
מספקת כלים פרקטיים לתכנון ולניהול הפעילות הצבאית , ולקחי יישומה לאורך ההיסטוריה האנושית

כנגזר מהאסטרטגיה המדינית וממטרות המלחמה ובהתחשב בסוג המלחמה , המעשית על כל רמותיה
 .תסימטרית ואסימטרי

 .לאפשר ללומד להשתמש בכלים הנרכשים בקורס לניתוח אירועים ביטחוניים בישראל ובעולם שמלווים אותו
 :דרישות הקורס

מעקב אחר חומר ביטחוני שמתפרסם בתקשורת הישראלית ובאתר התקשורת , נוכחות רצופה בשיעורים
 אירועי ביטחון שוטפים בולטים הביטחונית הגלובלית של האקדמיה הצבאית הקנדית ויכולת לנהל דיון על

 .באמצעות שימוש בכלי חשיבה שנלמדו בקורס, בארץ ובעולם
 .  על בסיס החומר הנלמד בכתה והנחיות קריאה שמסומנות ליד כל נושא לימודמסכםעמידה במבחן 
 "): אמריקניות"לא (שתי שאלות פתוחות : מבנה המבחן

 )  נקודות70(שאלת חובה  .1
  שאלות3-4מתוך ) ות נקוד30(שאלת בחירה  .2

 היקפם וסדר לימודם יותאמו לקבוצת הלומדים ולסדר היום הביטחוני הישראלי והגלובלי -: נושאי הקורס
 . במהלך שנת הלימודים

 
 מלחמה ואסטרטגיה

 ב ,פרקים א, חלק ראשון, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 

 
1, Chapter 1, Book On WarClauswewitz,  

 )CLA) 131168שמור מדעי המדינה לפי  
   

 סיבות המלחמה וטעמיה
 ו" ט–ב "פרקים י, חלק ראשון, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי

 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
 

2 , Chapter 1, Book On WarClauswewitz,  
 )CLA) 131168שמור מדעי המדינה לפי  

 
 1פרק ,  על המלחמה, שליליאונרד א

 )83061 ( על .המדינה לפי קלא- שמור מדעי 
 

  "פצצות אדם"מלחמת טרור וטרור 
 2-4שערים , השהידים, שי, שאול

 )551576( שהי .שמור מדעי המדינה לפי שי  
 

 1-2פרקים , מבוך הלוחמה בטרור, גנור בועז
E355.425(A) 573191 ( ג "מב תשס.גנו( 

 
 'פרק י, חלק ראשון, סטרטגיהמלחמה וא, הרכבי

 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
 

 9פרק ,  על המלחמה, ליאונרד אשלי
 )83061 ( על .המדינה לפי קלא- שמור מדעי 
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26 , Chapter 6, Book On WarClauswewitz,  
 )CLA) 131168שמור מדעי המדינה לפי  

 
 נדבכי מערכת הביטחון הלאומית

 ו"פרק ט, חלק שני, מה ואסטרטגיהמלח, הרכבי
 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 

 
 ב "פרקי י, חלק שני, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי

 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
 
 ותקפותו בעידן הפוסט מודרני" השילוש הבולט"

 ז "פרקי י, חלק ראשון, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 

 
  5', פרקי ה, חלק שני, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי

 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
 
)28(1 , Chapter 1, Book On WarClauswewitz,  

 )CLA) 131168שמור מדעי המדינה לפי  
 

 התשה והכרעה : הטיפוסים הארכיטיפים של המלחמה
 'פרק ח, חלק שני, אסטרטגיהמלחמה ו, הרכבי

 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
 

 אסטרטגיה התקפית ואסטרטגיה הגנתית
 'פרק ז, חלק שני, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי

 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
 

 6-7פרקים  ,  על המלחמה, ליאונרד אשלי
 )83061 ( על .המדינה לפי קלא- שמור מדעי 

 
1, Chapter 7, book 9-1, chap' 6, Book On WarClauswewitz,  

 )CLA) 131168שמור מדעי המדינה לפי  
  

  התמודדות עם הפתעות אסטרגיות
 6פרק , 1פרק , על המלחמה, ליאונרד אשלי

 )83061 ( על .המדינה לפי קלא- שמור מדעי 
 

 ט"ק יפר, חלק רביעי, אסטרטגיה של גישה עקיפה, לידל הארט
 4, 1-2פרקים , מבוא, מתקפת פתע, אפרים קם

)surprise(9 , Chapter 3, Book On WarClauswewitz,  
 )CLA) 131168שמור מדעי המדינה לפי  

  
 עקרונות המלחמה ותפקידם בעיצוב אסטרטגיה

 'פרק י, חלק שני, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 

 
 "רוח לחימה"היגות ועקרון מלחמה מנ

 'פרק י, חלק שני, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 

 
 'ב', פרקים א, המפקד, פעיל מאיר

 )559820( מפ .שמור מדעי המדינה לפי פעי  
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 1פרק , מבוא, מסכת הפיקוד, קיגן
 )216390 ( מס .המדינה לפי קיג- שמור מדעי 

 
 26פרק , הוראות למצביאים, פרידריך הגדול

 )20569 ( ט "הו תשל. פרי943.053  
 

 מנגנון הפקוד והשליטה האסטרטגי
 1-2פרקים , ארגונים, סמואל יצחק

 )132896 ( אר .שמור סוציולוגיה לפי סמו  
 

 אסטרטגיה ביזורית וריכוזית
 5פרק , ארגונים, סמואל יצחק

 )132896 ( אר .שמור סוציולוגיה לפי סמו  
 

 אבני היסוד של הפעלת אסטרטגיה  יעילה
 יסודות האסטרטגיה הגרמנית, שי חנן
 אין

 
 הכשרת מנהיגים

 8', פרק ט, חלק שני, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 

 
 'פרק ח, המפקד, פעיל מאיר

 )559820( מפ .שמור מדעי המדינה לפי פעי  
 

 פרות עזר בסיסית בתחוםס
 

 . א"ת, ערכותמ, אומית להגנה ובאי צנהלמ) 1954(. ר. ' גולונלק, ישלייןב
 אין

 
 . א"ת, ערכותמ, מודיעין ודע מל עיאלוגיםד). 1989( צחקי, שראל יןב
 )112060 ( די .ישר-שמור מדעי המדינה לפי בן  

 
 . א"ת, ידניםע, עילהנ). 1991( ואלי, ורת פןב
  E990.24168518 ( ב "נע תשנ.פור- בן( 

 
 . א"ת, ערכותמ, פוליטיקה ולחמהמ). 1980( רנארדב, רודיב
 )127094 ( מל .המדינה לפי ברו-שמור מדעי  

 
 .א"ת, ביתן-זמורה, הצופה שנרדם). 2001(בר יוסף אורי 

  E990.24502924 ( א "צו תשס.יוס- בר( 
 
 .א"ת , ערכותמ, מימן הצצת פעד וקשת הרובהמ). 1966(' פו' ב, רודיב

 אין
 

 .א"ת, עם עובד, חוכמת הכאוס). 2003(דייויד . פיט פ, ון'ג, ס"בריג
 )483662 ( א "חכ תשס. ברי16  ובספריה לפיסיקה  א "חכ תשס. ברי158.1  בספריה לפילוסופיה 

  
 . א"ת, ערכותמ, מלחמה המנותא). 1958(' א, רןב

 אין
 
 . א"ת, אור להוצאהט ה"שהבמ, ודפיק בשברמ). 1981( דר'יצר, בריאלג
 )251444 ( א "מש תשמ. גבר355.330973  

 
 הרצליה, המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור, מבוך הלחימה בטרור). 2003(בועז , גנור

E355.425(A) 573191 ( ג "מב תשס.גנו( 
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 .א"ת, אור להוצאהט ה"שהבמ, צבאית המחשבה הקורותמ). 2000(זר ע, תג
 )450990 ( ס "מקו תש.גת 355.01  

 
 . א"ת, ערכותמ, ירופה אתולדות במלחמהה). 1985( ייקלמ, אוורדה

 )30487 ( מל .המדינה לפי הוו- שמור מדעי 
 
 .א"ת, ערכותמ, גרמנית החשיבה במערכתית ההבקעהה). 1999 (ידוע, כטה

 )415579 ( ט "הב תשנ.הכט 355.00943  בספריה להיסטוריה 
 

 .2000 אביב 9, תכלת, "התנגשות הציביליזציות", לסמוא, הנטינגטון
  )כולל מקור באנגלית) (255841 (  4415תדפיס    וגם 4כתב עת באולם 

 
 .א"ת, ידיעות אחרונות, המלחמה השביעית). 2005(יששכרוב אבי , עמוס, הראל

 )1095822(מל  .שמור מדעי המדינה לפי הרא
 
 . א"ת, ערכותמ, האסטרטגי ולחמהמ). 1990 (הושפטי, רכביה

 )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
 
 .א"ת, ערכותמ, באיות צורותת). 1977 (הודהי, ואלךו
 )82699 ( תו .המדינה לפי ולך-שמור מדעי  
  
 . בעתייםג, סדהמ, ישראל בניהול ורגוןא). 1975(' ד' ת, ינשלו
 )134249 ( אר .המדינה לפי וינ-שמור מדעי  

 
 . א"ת, ערכותמ, דווח מיילח). 1979 (ויליאםו, נדסטמורלו
 )308370 ( ט "חי תשל. וסט959.7043  

 
 . א"ת, ערכותמ. מלחמות הולדות תיצורק). 1981 (ייאם הרובין ויוידד, קו'ז
 )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

 
 .א"ת, מטר, ? מי ינהיג במלחמה– אנשי צבא או מדינאים –הפיקוד העליון ). 2003(אליוט  . א, כהן

 )1069024 ( ג "פק תשס. כהן322.5  
 
 . א"ת, ערכותמ, קלאוביץ לצר קדריךמ. מלחמה הלע). 1977 (שליר א'וגר, אונרדל
 )83061 ( על .המדינה לפי קלא- שמור מדעי 

 
 .א"ת, מערכות, אסטרטגיה של מלחמה ושלום). 2002(אדוארד , לוטווק

 )529768 ( אס .לפי לוט שמור מדעי המדינה  
 
 . א"ת, ערכותמ, קיפה עישה גל שסטרטגיהא). 1956(ה "ב, ארט הידלל
 )21899 ( אס .המדינה לפי ליד- שמור מדעי 

 
 . א"ת, ערכותמ, הסטוריה הן מומדים ליננו אדועמ). 1985(ה "ב, ארט הידלל

 )35036 ( ה "מד תשמ. ליד901  
 
 . א"ת, ערכותמ, מלחמהה ל עחשבותמ). 1989(ה "ב, ארט הידלל

 אין
 

 .א"ת, ט"משהב, 1967 יוני :המערכה על הגולן). 2001(מתי , מייזל
  E990.21489681 ( א "מע תשס. מיז( 

 
 . א"ת, ערכותמ, מלחמה המנות אלע). 1964(' נ, קיאבלימ

 )580144 ( ה שמורים "על תשכ. מקי355.02  בספריה לפילוסופיה 
 
 . יפה חוניברסיטת אל שםיספר הוצאתה, הליכיםת, בניםמ, אפיינים מ-ניםרגוא). 1990 (צחקי, מואלס

 )132896 ( אר .שמור סוציולוגיה לפי סמו  
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 . א"ת, ערכותמ, מלחמה הכמתח). 1988 (סוט-ןס
 )580142 ( י "חכ תש.צו- סן355.001  ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
 .א"ת,ערכותמ, עתיד הל ארוץמ). 1999 (דר'יצר, ימפקיןס

 )422634 ( ט "מר תשנ. סימ355.02  
 
 .א"ת, רצי הדה, ראש באשר). 1999 (אירמ, מיתע
  E327.12427415 ( ט "רא תשנ. עמי( 

 
 א"ת,  ההוצאה לאור-ט"משהב, המפקד). 2003(, מאיר, פעיל

 )559820( מפ .שמור מדעי המדינה לפי פעי  
 
 .א"ת, ם"ע באור להוצאה לוניברסיטאיים אםפעלימ, דעיות מהפכות מל שמבנהה). 1977 (ומסת, וןק

 )138199 ( מב .המדינה לפי קון- שמור מדעי 
 
 . א"ת, ערכותמ, קרב הניפ). 1981 (ןו'ג, יגןק

 )134295 ( פנ .המדינה לפי קיג- שמור מדעי 
 
 .א"ת, ערכותמ, מלחמה הקרונותע). 1950 (-ון פארלק, לאוזביץק
 )365389 ( י "עק תש. קלא355   

 
 . א"ת, סטרטגיים אמחקרים למכוןה, תע פתקפתמ). 1990(, פריםא, םק

 )130051 ( מתק .המדינה לפי קם- שמור מדעי 
 
 .ל"הצ, ם"פו למכללהה, מודרני הצבאי הארגון בהשליטה ופיקודה). 1994 (נןח, )ורץש (יש
 אין

 
  הרצליה, צליההמרכז הבינתחומי הר,  האסלאם ופיגועי ההתאבדות–השהידים ). 2003(שאול , שי

 )551576( שהי .שמור מדעי המדינה לפי שי  
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