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סוג הקורס :סמינריון מחקרי
שעת קבלה :תקבע עם כל תלמיד בנפרד ) 30דקות לפחות( בתיאום אישי מוקדם עם המרצה.
מהות הקורס :
הקורס דן בתמציתיות במאפייניה המרכזיים של האסטרטגיה המודרנית ולאורם דן באסטרטגיה שביסוד
הפעלת הכוח הצבאי במלחמות ישראל – ארצות ערב ובלחימה בטרור הפלשתינאי בשנים תשס"א – תשס"ה.
מטרת ה קורס:
להשלים לסטודנט ידע וכלי חשיבה אוניברסליים מתחום אומנות המלחמה ,כדי שיוכל לבצע בכוחות עצמו
בחינה ביקורתית ברמה של עבודה סמינריונית של האסטרטגיה הישראלית ושל צורת ניהולן של מלחמות
ישראל עד להופעת טרור פצצות אדם; כמו כן לבחון את השפעת הופעתו של טרור פצ"א והשינויים שהטרור
הבלתי אנושי חולל בטבע המלחמה ,על האסטרטגיה רבתי של ישראל ועל אסטרטגיית הלחימה של צה"ל
כיום.
דרישות הקורס:
תנאים מוקדמים :השתתפות בקורסים "פרקים נבחרים באמנות המלחמה" ו"תולדות צה"ל" או אחד מהםלפחות.
נוכחות מלאה בשיעורים וקריאת חומר ע"פ הנחיות שתינתנה לכל סטודנט בהתאמה לעבודת הסמינריוןשלו.
עבודת סמינריון שתכלול ניתוח אירוע או תופעה צבאית בתולדות צה"ל ,בראי תיאוריית המלחמההאוניברסלית ותפיסת ההפעלה הדוקטרינרית והמבצעית של צה"ל.
עבודה במחלקת היסטוריה של צה"ל ובארכיון משהב"ט ושימוש במסמך ארכיוני מקורי אחד לפחות.הצגת מסקנות המחקר בכיתה במשך כ 20-דקות וניהול דיון באורך של כ 20-דקות נוספות לפחות--- .למחקרים מורכבים תוענק תוספת זמן לדיון.
נושאים מודגשים בקורס:
• מאפייניה הייחודיים של אסטרטגית הפיקוד התחבולני  -המבוזר מוכוון המשימה )מטרה( בצבאות
מודרניים.
• מקורות האסטרטגיה הישראלית וזיקתה לאסטרטגיה האוניברסלית )הגרמנית-בריטית(.
• עוצמת החלישה של הדרג האסטרטגי-מדיני על הדרג האסטרטגי-צבאי בישראל.
• הגורמים החברתיים המשפיעים על האסטרטגיה הצבאית הישראלית.
• תהליכים שחוללו את קשייו של צה"ל לעמוד במשימותיו במלחמת יוה"כ ובמבצע של"ג ,ע"פ אמות מידה
אוניברסליות.
נושאי הקורס:
דיון תיאורטי תמציתי :יסודות שיטת הפיקוד המודרני התחבולני המבוזר מוכוון המטרה
• הארגון הצבאי ואסטרטגית הפיקוד המבוזר.
• אבן יסוד ההלכה המודרנית.
• אבן יסוד המטה הכללי.
• אבן יסוד נוהלי הפיקוד והשליטה.
• אבן יסוד ההכשרה למצביאות המודרנית.
• התפשטותה של תפישת הפיקוד המבוזר בעולם הצבאי.
ביבליאוגרפיה נבחרת:
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דיון אמפירי :האסטרטגיה הצבאית הישראלית
• זיקת האסטרטגיה הישראלית לאסטרטגיה האוניברסלית.
• מאפייני האסטרטגיה עד מלחמת ששת-הימים.
• ההפתעה האסטרטגית ואסטרטגית צה"ל במלחמת יום-הכיפורים.
• האסטרטגיה במבצע של"ג.
• הנסיגה מדרום לבנון והשפעותיה האסטרטגיות.
• אסטרטגיית ההתמודדות עם טרור פצ"א וטרור בלתי אנושי אחר תשס"א-תשס"ה.
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ניתוח הגורמים המשפיעים על האסטרטגיה הישראלית
• השפעת התגברות פעילות הבט"ש אחרי מלחמת ששת-הימים.
• השפעת תהליכי בנין הכוח.
• השפעת נסיבות הקמתו הייחודיות של הכוח הצבאי בישראל.
• השפעות חברתיות.
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כיווני התפתחות אפשריים של האסטרטגיה הצבאית
• השפעת שינויים טכנולוגיים על האסטרטגיה.
• מצבא מליציוני לצבא מקצועי.
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