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  :מטרת הקורס
יכולת להבין את השפעתם של אירועים , באמצעות לימודם של אירועי מלחמה מכוננים, ק ללומדלהעני

על התפתחות המלחמה והאסטרטגיה הצבאית תוך מתן דגש , חברתיים והמצאות טכנולוגיות, תרבותיים
  .ללחימה נגד טרור וגרילה

  :דרישות הקורס
  נוכחות רצופה בשיעורים 

ומר הנלמד בכתה והנחיות קריאה קונקרטיות שתימסרנה מתוך החומר  על בסיס החמסכםעמידה במבחן 
  . שמסומן ליד כל נושא לימוד

  "): אמריקניות"לא (שתי שאלות פתוחות : מבנה המבחן
  )  נקודות70(שאלת חובה  .1
   שאלות3-4מתוך )  נקודות30(שאלת בחירה  .2
  

  :ו הראשיים של הקורסנושאי
  נושאי מבוא

  מהות המלחמה האנושית
  "מבוא למלחמה", קיצור תולדות המלחמות,  הייאםוק'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

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

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

  )CLA) 131168שמור מדעי המדינה לפי  
    

  המלחמהסיבות וטעמי 
  ו" ט–ב "פרקים י, חלק ראשון, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי

  )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
  

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

  
  1פרק ,  על המלחמה, ליאונרד אשלי

  )83061 ( על .המדינה לפי קלא- שמור מדעי 
  

  ם ארכיטיפיים של המלחמה האנושיתטיפוסי
  'פרק ח, חלק שני, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי

  )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
  

 פקוד ומנהיגות צבאית בתקופה שקדמה לתקופה המודרנית
  1פרק , מבוא, מסכת הפיקוד, קיגן

  )216390 ( מס .המדינה לפי קיג- שמור מדעי 
  

  26פרק ,  למצביאיםהוראות, פרידריך הגדול
  )20569 ( ט "הו תשל. פרי943.053  
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 עידני המלחמה
  הלחימה בעולם העתיק ועידן לחימת הרגלים

  1-2', פרק ו, חלק ראשון, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
  )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 

  
  "ברומיהלוחמה ", "הלוחמה ביוון העתיקה", קיצור תולדות המלחמות, וק הייאם'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

  
  הטקטיקה של הרומאים, הטקטיקה של היווני,  שנות טקטיקה2500, פון פרידמן

  אין
  

Hittle,The military Staff,chapter 1 
355.331 HIT m (53889) 

  
  הפאודליזם ועידן הפרשות, נפילתה של רומא

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

  
  "עידן הפרשים", קיצור תולדות המלחמות, וק הייאם'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

  
  הטקטיקה של ימי הביניים,  שנות טקטיקה2500, פון פרידמן

  אין
  

  המצאת נשק האש וקץ הפאודליזם
  4', פרק ו, חלק ראשון, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי

  )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 
  
  "המעבר ממלחמה פאודלית", קיצור תולדות המלחמות, וק הייאם'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

  
  עידן הגילויים הימיים

  "תמורות בלוחמה הימית", קיצור תולדות המלחמות, וק הייאם'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

  
  "17-המלחמה במאה ה", קיצור תולדות המלחמות, אםוק היי'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

  
  "שבע השנים" מלחמת - 18-המלחמה במאה ה

  "18-המלחמה במאה ה", קיצור תולדות המלחמות, וק הייאם'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

  
Hittle, The military Staff, chapter 4 
355.331 HIT m (53889) 

  
 פרידריך הגדול הפרוסי כמבשר העידן הנפולאוני

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

  
  ט"י-הטקטיקה של הזמן החדש עד המאה ה,  שנות טקטיקה2500, פון פרידמן

  אין
  
  "18- ההמלחמה במאה", קיצור תולדות המלחמות, וק הייאם'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  
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Hittle, The military Staff, chapter 2 
355.331 HIT m (53889) 

  
 העידן הנפוליאוני והמלחמה המודרנית

  6-8', פרק ו, חלק ראשון, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
  )139320 ( מל .המדינה לפי הרכ- שמור מדעי 

  
  " פרשני נפולאון", "נפילת נפולאון, "מלחמות נפולאון", מותקיצור תולדות המלח, וק הייאם'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

  
  ט"י-הטקטיקה של המאה ה,  שנות טקטיקה2500, פון פרידמן

  אין
  

Hittle, The military Staff, chapter 3  
355.331 HIT m (53889) 

  
  מלחמות העולם

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

  
  "המלחמה ברוסיה", "ם השנייה"מלחה", "ם הראשונה"מלחה", קיצור תולדות המלחמות, וק הייאם'ז
  )227671 ( ב "קצ תשמ. זוק355.009  

  
Hittle, The military Staff, chapter 5 
355.331 HIT m (53889) 

   
  לק שלישיח, מלחמת בזק, דייטון

  )53031 ( ו "מל תשמ. דיט940.540943  
  

  'ט', א: פרקים, הטנק, אורגיל דאגלס
  )350607( ם "טנ תש. אור358.18  

  
 וטרור חסר עכבות אחר" פצצות אדם"עידן טרור 

  2-4שערים , השהידים, שי, שאול
  )551576( שהי .שמור מדעי המדינה לפי שי  

  
  1-2קים פר, מבוך הלוחמה בטרור, גנור בועז

E355.425(A) 573191 ( ג "מב תשס.גנו(  
  

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

  
  9פרק ,  על המלחמה, ליאונרד אשלי

  )83061 ( על .המדינה לפי קלא- שמור מדעי 
  

Clauswewitz, On War, Book 6, Chapter 26  
  )CLA) 131168ינה לפי  שמור מדעי המד

  
  ספרות עזר בסיסית בתחום

  . 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  
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  . 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, פיקוד 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(  
 
  .א"ת, אור להוצאהט ה"שהבמ, המודרנית צבאית המחשבה הקורותמ). 2000(זר ע, תג
  )450990 ( ס "מקו תש. גת355.01  

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

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

  )415579 ( ט " תשנהב. הכט355.00943  בספריה להיסטוריה 
  

  .2000 אביב 9, תכלת, "התנגשות הציביליזציות", סמואל, 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, אסטרטגיה ולחמהמ). 1990 (הושפטי, כבירה

  )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 .ינה לפי וינהמד-שמור מדעי  

  
  .א"ת, ערכותמ, דווח מיילח). 1979 (ויליאםו, סטמורלנדו
  )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  
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  . א"ת, ערכותמ, קלאוביץ לצר קדריךמ. מלחמה הלע). 1977 (שליר א'וגר, אונרדל
  )83061 ( על .המדינה לפי קלא- שמור מדעי 

  
  .א"ת, מערכות, וםאסטרטגיה של מלחמה ושל). 2002(אדוארד , לוטווק

  )529768 ( אס . שמור מדעי המדינה לפי לוט 
  
  . 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, מלחמה הל 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-רגוניםא). 1990 (צחקי, מואלס

  )132896 ( אר .שמור סוציולוגיה לפי סמו  
  
  . 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 אפעליםמ, 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, המרכז הבינתחומי הרצליה, יגועי ההתאבדות האסלאם ופ–השהידים ). 2003(שאול , שי

  )551576( שהי .שמור מדעי המדינה לפי שי  
  

Alger, J. J. (1992). The Quest for Victory, Greenwood, Westport.  
  אין
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  אין
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