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  ה"ב
  אוניברסיטת בר אילן

  המחלקה למדעי המדינה
   

  ש במלחמה המודרנית"אסטרטגיה ופו: שם הקורס
  1200 - 1000' יום ה' ב', סמסטר א, ז"תשס: ל"שנה, 01- 71-518: מספר הקורס

  שי) שורץ(חנן ' דר: שם המרצה
  
  
 0522784976 . טל
  il.net.zahav@ansyhan: ל"דוא

  
  :מטרת הקורס

, לספק ללומד כלים עיוניים להבנת מהותה של האסטרטגיה הצבאית ככלי עבודה מעשי בארגוני צבא וביטחון
שגם יכול לשרת מנהיגות שפועלת בתנאי לחץ ואי וודאות בכל ארגון חברתי גדול אחר וכן להכיר מבחר 

  . ותולדות המלחמהספרות ישראלית וזרה בתחום האסטרטגיה הצבאית
  

  :דרישות הקורס
באמצעות , נוכחות רצופה בשיעורים ויכולת לנהל דיון על אירועי ביטחון שוטפים בולטים בארץ ובעולם

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

  )  נקודות70(שאלת חובה  .1
  שאלות3-4מתוך )  נקודות30(שאלת בחירה  .2
  

  :נושאי הקורס
  

  מלחמה ואסטרטגיה
  ב,פרקים א, חלק ראשון, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי

  )139320(מל .הרכ  שמור מדעי המדינה לפי
   

1Chapter , 1Book , On War, Clauswewitz 
  )CLA ) 131169   המדינה לפישמור מדעי

   
 סיבות המלחמה וטעמיה

  ו" ט–ב "פרקים י, חלק ראשון, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
  )139320(מל .הרכ  שמור מדעי המדינה לפי

  
 2Chapter , 1Book , On War, Clauswewitz 

  )CLA) 131169  שמור מדעי המדינה לפי
  

  1פרק ,  על המלחמה, ליאונרד אשלי
  )83061(על .קלא   המדינה לפישמור מדעי

  
 " פצצות אדם"מלחמת טרור וטרור 

  2-4שערים , השהידים, שי, שאול
  )551576(שהי . שי303.625

  
  1-2פרקים , מבוך הלוחמה בטרור, גנור בועז

E355.425  573191(מב .גנו(  
  

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

  
  9פרק ,  על המלחמה, ליאונרד אשלי

  )83061(על .קלא  שמור מדעי המדינה לפי
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 26Chapter , 6Book , On War, Clauswewitz 
  )CLA ) 131169  שמור מדעי המדינה לפי

  
 נדבכי מערכת הביטחון הלאומית

  ו"פרק ט, חלק שני, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
  )139320(מל .הרכ  שמור מדעי המדינה לפי

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

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

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

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

  )139320(מל .הרכ  שמור מדעי המדינה לפי
  

Clauswewitz, On War, Book 1, Chapter 1 (28) 
  )CLA  ) 131169שמור מדעי המדינה לפי

  
 התשה והכרעה : הטיפוסים הארכיטיפים של המלחמה

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

  
 ית ואסטרטגיה הגנתיתאסטרטגיה התקפ

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

  
  6-7פרקים  ,  על המלחמה, ליאונרד אשלי

  )83061(על .קלא  שמור מדעי המדינה לפי
  

Clauswewitz, On War, Book 6, chap' 1-9, book 7, Chapter 1 
  )CLA )131168  שמור מדעי המדינה לפי

  
  התמודדות עם הפתעות אסטרגיות 

  
  6פרק , 1פרק , על המלחמה, ליאונרד אשלי

  )83061(על .קלא  שמור מדעי המדינה לפי
  

  ט"פרק י, חלק רביעי, אסטרטגיה של גישה עקיפה, לידל הארט
  )21899(אס .ליד  שמור מדעי המדינה לפי

  
  4, 1-2פרקים , מבוא, מתקפת פתע, אפרים קם
  )130051(מתק .קם  דעי המדינה לפישמור מ

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

   
 עקרונות המלחמה ותפקידם בעיצוב אסטרטגיה

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

  
 "רוח לחימה"ה מנהיגות ועקרון מלחמ

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

  
  'ב', פרקים א, המפקד, פעיל מאיר

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

  
  26פרק , צביאיםהוראות למ, פרידריך הגדול

  )18.8.05(הוזמן בהשאלה בינספרייתית 
  

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

  )132896(אר .סמו  שמור מדעי המדינה לפי
  

 אסטרטגיה ביזורית וריכוזית
  5פרק , ארגונים, סמואל יצחק

  )132896(אר .סמו  שמור מדעי המדינה לפי
  

   הפעלת אסטרטגיה  יעילהאבני היסוד של
  יסודות האסטרטגיה הגרמנית, שי חנן
 אין

  
  הכשרת מנהיגים

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

  
  'פרק ח, המפקד, פעיל מאיר

  )559820(מפ .פעי  שמור מדעי המדינה לפי
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 אין
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  )112060(ישר-שמור מדעי המדינה לפי בן
  
  . א"ת, ידניםע, עילהנ). 1991( ואלי, ורת פןב

990.24E168518(נע .פור-  בן(  
  
  . א"ת, ערכותמ, פוליטיקה ולחמהמ). 1980( רנארדב, רודיב
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