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נעסוק בתפקיד שיש . ביעדיה ובאמצעים החדשים להשגתם, הקורס יעסוק בפניה החדשים של הלוחמה 
הקורס יקנה הבנה לתהליכים של יחסי . למידע בצבא המודרני ובדרכים להכנעת האויב על ידי שימוש במידע
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המשתתפים מתבקשים להשלים שליטה בסיסית . הקורס יתנהל תוך שימוש מסיבי במחשבים ובוידאו
  .בגלישה באינטרנט עד לשיעור השני
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11. US Army Field Manual 92 – Deception Operations (download) 
http://www-cgsc.army.mil/carl/download/csipubs/bjorge2.pdf 
 
12. US Army Field Manual- 33-5-1 Psychological Operations (download) 
http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3-05-30.pdf 
 
13. US Army Field Manual 46-1  - Public Affairs Operations (download) 
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/46-1/46_1.pdf 
 

  .פ" הוא אלבום תמונות ל9פריט מס . הספרים המסומנים בכוכבית הם רשות?
: אמריםמ   

• R. Fogleman - Cornerstones of Information Warfare. 
http://www.c4i.org/cornerstones.html 
 
• J Stech -Winning CNN Wars. 
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=34&paper=59 
 
• R Z Dinardo – Some cautionary thoughts on IW 
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=66&paper=74 
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