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  תיאור הקורס

, מתעוררות סוגיות מדיניות שונות, בתוך כך. מדינות נדרשות להקצות משאבים גדולים כדי להשיג לעצמן ביטחון
  . סוגיות אלו כדי לנתח נושאים מרכזיים במסגרת והקורס עושה שימוש במונחים ובדרך החשיבה הכלכלית

מהם הגורמים ? כמה להקצות לביטחון: ברמה הלאומית) א(: הנושאים הנלמדים נחלקים לשלוש קבוצות
בתוך ) ב(?; )ההשפעה על הצמיחה הכלכלית, למשל(מהן ההשלכות הכלכליות ? פי איזה שיקולים-הקובעים ועל

במישור ) ג(? ש במשאבים שהוקצו לביטחון על מנת להפיק מהם ביטחון מרביכיצד לעשות שימו: מערכת הביטחון
עולות גם שאלות של כלכלה , היות שאף מדינה בעולם אינה אוטרקית באספקת צורכיה הביטחוניים: הבינלאומי
חוץ ההשפעות הכלכליות של סיוע , מדינות-שיתוף פעולה תעשייתי בין, כגון המסחר הבינלאומי בנשק, בינלאומית

  . ועוד, צבאי
  .הקורס מציג דוגמאות מארצות שונות ומישראל

  
  חובות הקורס

  .  מהפגישות לפחות2/3- יוכלו לגשת לבחינה בסוף הקורס מי שנכחו ב–נוכחות 
  .בחינה בסוף הקורס שתתייחס לחומר ההרצאות והביבליוגרפיה –בחינה 

  
   הקורסנושאי
   -: מבוא

  .גישות כלכליות לניתוח עימותים •

  .חסי גומלין בין ביטחון לאומי ובין כלכלהי •
   -: הוצאות הביטחון

  .מדידה •

  .עלויות אלטרנטיביות של ביטחון •

 .קביעת הרמה של הוצאות ביטחון •
  .תקצוב משאבים לביטחון •

  -: היבטים מאקרו כלכליים

 .ביטחון וצמיחה כלכלית •
  ")תותחים או חמאה("ביטחון מול שימושים אזרחיים  •

  .הסבה של משאבים משימושיים ביטחוניים לשימושים אזרחיים •
   -: היבטים מיקרו כלכליים

  .גיוס כוח אדם •

  .התעשייתי-הבסיס הביטחוני •

  .הרכשה ביטחונית •

  .ומיקור חוץ" עשה או קנה" •
   -: היבטים בינלאומיים

  .המסחר בנשק •

 .סיוע חוץ צבאי •
  .כלכלה וביטחון בישראל: סיכום
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