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 הבעיה .אתם להתמודדות ובדרכים המודרנית בתקופה הלאומי לביטחון האתגרים בהבנת עוסק הקורס
 .ההרצאות במהלך הלב תשומת מירב את תמקד זאת וסוגיה בכוח לשימוש מהאפשרות נובעת העיקרית

 בחשיבה יסוד מושגי סוקר גם הקורס .השונים וסוגיה לפריצתה הסיבות ,המלחמה של במהותה דן סהקור
 .מקדימה ומכה מנע מלחמת ,בטחון משטרי ,נשק בקרת ,הפתעה ,הרתעה ,הסלמה ,איום כגון אסטרטגית

 את גם בוחן הוא .הגרעיני בעידן ואסטרטגיה טרור ,גרילה ,צבאיות בריתות :הן בקורס נוספות סוגיות
 ההכנות ,המלחמה של אופייה על וטכנולוגיים כלכליים ,חברתיים ,פוליטיים-גיאו משתנים של ההשלכות
 .וניהולה לקראתה

 :הקורס דרישות 
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 השישי השבוע סוף עד המרצה עם בתאום תעשה הנושא ירתבח . הסופי מהציון 30%)  (עבודה כתיבת      ב
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