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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  )01-431-71(הפתעת מלחמת יום כיפור : המימד התרבותי

  ר דליה גבריאלי נורי"ד
  ח"תשס. א. ב–) ש" ש4(סמינריון מתוקשב מלא 

  
  .הנחיות מלאות על אופן העברת הקורס יימצאו באתר הקורס בתחילת שנת הלימודים

  .ם  הודעה על מפגש היכרותבתחילת שנת הלימודים תשלח לנרשמי
  תאור ומטרת הקורס

לצד , 20-הפתעת מלחמת יום כיפור נחשבת לאחת משלוש ההפתעות האסטרטגיות הגדולות שארעו במאה ה
הנחת המוצא של הקורס היא שהפתעת מלחמת יום הכיפורים נבעה מכשל . מתקפת ברברוסה ופרל הרבור

בשל קשיים מחקריים נדחק הפן האחרון . חברתי-גם תרבותיו, פוליטי- מדיני, מודיעיני-צבאי: מערכתי-רב
מטרת הקורס להעריך את תרומתה המכרעת של התרבות . ולא זכה לפתח סביבו שיח מחקרי, לשוליים

  . הישראלית ליצירת הכשל הטראגי של הפתעה זו
ת יום הקורס יציע מתודולוגיה חדשה לחקר תפקידה של התרבות הישראלית ביצירת ההפתעה של מלחמ

ונראה כיצד היה בהם כדי , 1967-1973במהלך הקורס נצלול אל תוך התרבות הישראלית של השנים . כיפור
לבין היכרות , הקורס מבקש לשלב בין ניתוח אקדמי של ההפתעה. לתרום לניטרול תחושת הסכנה הישראלית

  . עם מלחמת יום כיפור כחוויית יסוד בתרבות הישראלית
  מטלות הקורס

 : ציוןמבנה ה
  50%עבודה סמינריונית   .א
 40% בחינה   .ב
  .  10%): שלושה מתוך ארבעה( השתתפות בדיוני הפורום   .ג
 .בסוף הסילבוס-פירוט הנחיות להכנת עבודה סמינריונית  ' ר

  
   מבנה כללי–תכנית הקורס 

  :מבוא לחקר הפתעות אסטרטגיות. א
  האספקט המודיעיני
  האספקט הפסיכולוגי
  האספקט הארגוני

   התרבותיהאספקט
  המימד התרבותי של הפתעת מלחמת יום הכיפורים. ב
   השאננות- היהירות- שנות האופוריה1967-1973: המסביר התרבותי המקובל. 1
    שנות הנורמאליות1967-1973: המסביר התרבותי המוצע. 2

  נירמול המלחמה
  המלחמה היפה

  המלחמה הצודקת
  המלחמה הטבעית

   מלחמת יום הכיפוריםנראטיב הנורמאליות והפתעת. 3  
  תרומת המערכת התרבותית להתרחשות ההפתעה: נירמול הסימנים המעידים      
  "41תחריר : "נירמול הסימנים המעידים בחזית המצרית      
  "יום קרב: "נירמול הסימנים המעידים בחזית הסורית       

  
  ביבליוגרפיה

 
  : שני ספרים מרכזייםהתלמידים יתבקשו לקרוא במהלך הקורס 

  .לוד, זמורה ביתן.  הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה-הצופה שנרדם). 2001 (אורי, יוסף-בר
  )502924(צו .יוס-שמור מדעי המדינה לפי בר

  
  .אור יהודה, דביר הוצאה לאור/ זמורה ביתן . לכסיקון מלחמת יום הכיפורים). 2003(זאב , איתן ושיף, הבר

  )569909 ( ד "לק תשס. הברE990.2403  ) יהדות(בספרייה המרכזית 
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  ביבליוגרפיה נוספת למבחן המסכם
  

 .1967-1973התרבות הישראלי -  הבניית מושג המלחמה בשיח-המלחמה היפה). 2003(נורי דליה -גבריאלי
  . 68 – 51' עמ, אוניברסיטת תל אביב, התכנית ללימודי בטחון, חיבור לקבלת תואר מאסטר

  )593576 ( ג "מל תשס.ק לפי גברבדלפ  
 
 – 147 'עמ, עורך. גלבוע א.  מקראה–יחסים בין לאומיים  :בתוך". עיוותי תפיסה). "1978. (וברטר, רביס'ג

  .תל אביב, 168
  )110204 ( בי .המדינה לפי יחס-שמור מדעי  

  
   . 335 – 325' עמ, ירושלים, כתר. והארץ שינתה את פניה-1967). 2005(תום , שגב

  )1072721( וה . שמור מדעי המדינה לפי שגב 
  

  . 1973-1974חות ועדת אגרנט "שלושת דו
  E990.25138905 ( ה "דו תשל. ישר(  

  
  הבחינה

  .במתכונת של מבחן אמריקאי, הבחינה הינה בחינת בקיאות על החומר הנלמד ועל החומר הביבליוגרפי
  הנחיות להכנת העבודה הסמינריונית 

  . רס יפורסם מועד להגשת שאלת המחקר ורשימת מקורות ראשוניתבתחילת הקו. א
ניתן .  כפי שיאושר על ידי המרצה, שאלת המחקר תתמקד בהיבט אחד של הפתעת מלחמת יום הכיפורים. ב

 .וכדאי לבחור מרשימת הנושאים המוצעת בהמשך
  . לא ניתן לעבוד בקבוצות, העבודה הינה אישית.  ד
  

  אים לבחירהנוש: עבודה סמינריונית
  )כל הנושאים מתייחסים לשנים שקדמו למלחמת יום כיפור(
  קריקטורות פוליטיות בעיתונות היומית  .1
  דימויי מלחמה בשירי הלהקות הצבאיות–" המלחמה היפה" .2
 דמות האויב בשירי הלהקות הצבאיות, דמות החייל .3
 דמות האויב בספרות הילדים , דמות החייל .4
 בספרי ילדים" המלחמה היפה" .5
 בספרי לימוד לבתי ספר  " המלחמה היפה" .6
 שבויי מלחמת יום כיפור בביוגרפיות ואוטוביוגרפיות .7
 דמויות מנהיגים ישראלים בקריקטורות פוליטיות .8
  נושא חופשי הקשור לתרבות מלחמת יום כיפור .9
  


