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אוניברסיטת בר-אילן
המחלקה למדעי המדינה
תולדות הלחימה בעידן מדינת הלאום )(71-627-36
קורס חובה )לתלמידי תוכנית בני חיל( שנתי ) 4ש"ש(  -מ.א.
תשס"ז
ד"ר יוסף הוכבאום
שעות הקבלה:
יום ה 15:00-14:00
במועדים אחרים  -על-פי הצורך ,לאחר תיאום מוקדם בדוא"ל
בחופשות  -על-פי תיאום מוקדם בדוא"ל
מקום:
בניין מדעי היהדות ,קומה ב ,חדר המחלקה להיסטוריה כללית
דוא"ל:
hochbaum@smile.net.it
על הקורס:
הקורס מתחקה אחר התמורות שחלו במרחב האירופי בתחומי התפיסות ,הארגונים ,טכנולוגיית החימוש,
ציוד הלחימה ושיטותיה מאז תחילת המאה הי"ז ועד לראשית המאה העשרים.
חובות הקורס:
נוכחות רצופה בכיתה ,מבחן על החומר שנלמד בכיתה וקריאת חובה.
הציון:
 .1מבחן סוף השנה ) .(85%המבחן )חומר סגור( יכלול שאלות הנסובות על התהליכים המרכזיים שעיצבו את
פני הלחימה בפרק הזמן הנלמד והוא יבדוק את ההבנה והבקיאות בחומר ההרצאות וקריאת החובה.
 .2עבודה ) .(15%הציון בהיקף של כמה עמודים .נושא :ניתוח קרב נבחר ועמידה על יישום עקרונות המלחמה
בתנאי התורה ,הארגון והטכנולוגיה הקיימים.
נושאי הקורס וקריאת החובה
 .1מבוא כללי למושגי המלחמה ואמנותה.
& (1)Wright Quincey, A Study of war (Abr. L.I. Wright) Univ. of Chicago Press, Chicago
London 1964, pp.3-100.
במדף פתוח )ספריה מרכזית( )355.02 WRI (394265
מהד'  1965בספרית מדעי החברה (243056) 355.02 WRI
(2)Bellamy Ch. The Evolution of Modern Land Warfare, Routledge, London & New York
Chpts. 1, 2; pp. 7-29.
)355.0209 BEL (201964
(3)The Application of Force, Director General Doctrine & Development, UK Army, Upavon,
1998, Chpt. 2, pp. 1-15/

אין

(4)Field Manual (Fm) 3-0 Operations, HQ, Department of the Army, Washington D.C. 2001
Chpt. 4 pp. 2-18.

אין

 .2המהפכה הטכנולוגית הצבאית בין המאות ארבע-עשרה והשש-עשרה – עלייתו של הנשק החם המבוסס על
אבק השריפה .המסגרת הפוליטית ומאפייניה החברתיים והארגונים של המלחמה ואומנותה.
(1)Preston R., et alii, Men in Arms (A History of Warfare and its Interrelationship with Western
Society) Praeger, New York 1956 Chpts. 6, 7 pp. 78-115.
)355.009 PRE (176560
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& (2)Jones, Archer, The Art of War in the Western World, Oxford Univ, Press, New York
Oxford 1987 pp. 165-209.

תדפיס (1127784) 11321

) (3הווארד מייכל ,המלחמה בתולדות אירופה ,הוצאת "מערכות" תל-אביב  ,1985פרקים א ,ב ,עמ' .48-9

שמור מדעי המדינה לפי הוו.מל )(30487

 .3אומנות המלחמה ויישומה בראשית עלייתה של מדינת הלאום המודרנית במאה ה"ז ובתחילת המאה
הי"ח .מערכותיו של גוסטב אדלוף ו"המלחמה המוגבלת".
(1)Jones, The Art of War… Chpt. 4, pp.214-266.

תדפיס (1127788) 11322

)(2)Doughty R. et alii, Warfare in the Western World (Military Operations from 1600 to 1871
vol. 1 D.C. Heath & Co, Lexington, Mass & Toronto 1996 pp.3-76.

תדפיס  (1128020) 11341עמ'  ,3-27תדפיס  (1128021) 11342עמ' ,28-61
תדפיס (1128082) 11343עמ' 62-76

(3)Hittle J.D., The Military Staff, Its, History and Development, Stockpole, Harrisburg, Penn.
1961, Chpt. 1 pp. 35-49.
)355.331 HIT (53889
(4)Montgomery, Bernard Law, A History of Warfare Collins, London 1968, Chpts. 12, 13 pp.
262-313.
)355.009 MON (217599
)(5בן אריה ,כתריאל ,קרבות מופת )מאלכסנדר מוקדון עד אלנבי( הוצאת לביא – ת"א  ,1994פרק ה ,עמ'
.216-183

 355.009בן-ארי.קר )(265613

) (6קרפלד ,מרטין ון ,מלחמה ותחזוקה) ,הלוגיסטיקה מוואלנשטיין עד פטון( הוצאת "מערכות" ,תל-אביב
 ,1983פרק א ,עמ' .49-15

שמור מדעי המדינה לפי ון-קרפ )(15648

 .4עלייתה של פרוסיה כמעצמה .פדריך הגדול – אומן מלחמה ,רפורמטור ,הוגה דעות צבאי.
(1) Doughty et alii, Warfare… pp. 77-82; 90-101.

תדפיס (1128083) 11344
(2)Jones, The Art of War… pp. 289-309.

תדפיס (1127798) 11323

) (3בן אריה ,קרבות מופת ,פרק ז ,עמ' .300-257

 355.009בן-ארי.קר )(265613

 .5לוחמת המהפכה הצרפתית והלוחמה הנפוליאנית.
(1) Preston et alii, Men in Arms…, Chpt. 12, 176-195.
)355.009 PRE (176560
(2)Doughty et alii, Warfare… Chpts. 6-9, pp. 173-295.

תדפיס  (1128084) 11345עמ' 173-195

(3)Chandler David, The Campaigns of Napoleon, Weidenfeld and Nicolson, London, 1988 pp.
131-201; 332-378; 381-439.

אין

)(4

הווארד ,המלחמה בתולדות ...פרק  ,5עמ' .106-88

שמור מדעי המדינה לפי הוו.מל )(30487
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) (5בן אריה ,קרבות  ,...פרק ח ,עמ' .351-301

 355.009בן-ארי.קר )(265613

) (6קרפלד ון ,מלחמה ותחזוקה ,פרק ב ,עמ' .83-50

שמור מדעי המדינה לפי ון-קרפ )(15648

 .6עידן התמורה הטכנולוגית באירופה והמפנה האינטלקטואלי בהתפתחותם של הצבאות והמקצוע הצבאי
במחצית הראשונה של המאה הי"ט.
(1) Jones, The Art of War… pp. 372-398.

תדפיס (1127802) 11324
(2)Doughty et alii, Warfare in the Western… pp. 461-476.

תדפיס (1128085) 11346

(3)Bellamy, The Evolution of Modern… Chpt. 2 pp. 30-52 Chpt. 3 pp. 53-69.
)355.0209 BEL (201964
(4)Hittle, The Military Staff… Chpt. 2 pp. 50-85.
)355.331 HIT (53889
– (5)Dupuy, Trevor, The Evolution of Weapons and Warfare, Jane's, London – New York
Sydney 1980 pp. 196-202.
)355.02 DUP (36623
) (3קרפלד ,ון ,מלחמה ותחזוקה ,פרק ג ,עמ' .116-84

שמור מדעי המדינה לפי ון-קרפ )(15648

 .7המלחמות לאיחוד גרמניה .יישומים חדשים של אומנות המלחמה ברמת המערכה והנחת היסודות
הקונצפטואליים והפיזיים למלחמה הטוטלית.
(1) Preston et alii, Men in Arms… Chpts. 15, 16 pp. 234-272.
)355.009 PRE (176560
(2) Doughty, Warfare… pp. 476-492 (vol. I), pp. 495-522 (vol. II).

תדפיס  (1128108) 11347עמ' 476-492

(3)Bellamy, The Evolution... Chpt. 3 pp. 53-79.
)355.0209 BEL (201964
) (4בן אריה ,קרבות ,...פרק ט עמ' .408-354

 355.009בן-ארי.קר )(265613

) (5קרפלד ,ון ,מלחמה ותחזוקה...ת פרק ד ,עמ' .148-117

שמור מדעי המדינה לפי ון-קרפ )(15648

 .8לקראת מלחמת העולם הראשונה ,גישות דוקטרינריות ותורות לחימה בראשית המאה העשרים ומבחנן
בראי העימות בין המעצמות.1918-1914 ,
(1)Doughty, Warfare…. (Vol. 2) pp.524-560/

אין

(2)House J.m., Combined Arms Warfare in the Twentienth Century. Univ. Press of Kansas,
Lawrence, Kansas, 2001 pp. 13-63.
) (3בן אריה ,קרבות ,...עמ' .460-409

 355.009בן-ארי.קר )(265613

אין

