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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  ח" תשס-   מבוא לתולדות המלחמה 71-569-01

  סטיוארט כהן' פרופ
  

  . 11 -  10'   ימי ד ;   14 – 13'  ימי ג   שעות קבלה של המרצה,  10 – 8'   ימי ד  מועדי מפגשים
  מטרות הקורס  .1

.  את כל הדוגמאות של מלחמה בתרבות האנושיתלסקור במהלך קורס שנתי זה) באפשרותנואו  (בכוונתנואין 
ולהדגים את ריבוי ההתמודדויות , מטרת הקורס היא לעמוד על מאפייניה העיקריים של המלחמה לדורותיה

סיון לזהות את מרכיביהן העיקריים של מלחמות שונות ייעשה ני, בעיקר. האלימות הנכללות במונח זה
  .משותף במרכיבים אלה כפי שהתגלו בחברות ובתרבויות שונותולעמוד על השוני וה, במהלך ההיסטוריה

  צורת הקורס  .2
בהתאם למודל שיוצג המיועד לכלול את מרכיביה העיקריים של חוויית , עיקר הקורס יחולק לשלושה חלקים

  :המלחמה
  . יתמקד באופיים המשתנה של הלוחמים בהיסטוריההחלק הראשון
  .חימה ידון בצורות השונות של להחלק השני

  . יתרכז באמצעים השונים שבאו לביטוי בשדה הקרבהחלק השלישי
  חובות הקורס  .3
  .השתתפות שוטפת ופעילה בשעורים מהווה חובה בסיסית  -
  . והבחינה המסכמת תבחן הכרות זאת, הכרת הביבליוגרפיה היא חיונית  -
  .  אחד בכל סמסטר–צה בהתאם להנחיות המר, ) עמודים5כל אחד בסביבות (כתיבת שני תרגילים    -
כ "סה( מהציון הסופי 25%כל תרגיל .   עם ממוצע שני התרגיליםבחינה המסכמתשלב ציון ההציון הסופי י  -

  .  מהציון הסופי50%הבחינה ; )50%
  
  ביבליוגרפיה.     4
  .)1985 ( המלחמה בתולדות אירופה, הווארד. מ

  )30487(מל.הוו.שמור מדעי המדינה לפי
  
  ).1990 (לחמה ואסטרטגיהמ, הרכבי. י

  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ
  
  ).1994 (מלחמה-מלחמה ואנטי, טופלר. וה. א

  )248839(מל .שמור מדעי המדינהלפי טופ
  
  ).1998 (המלחמה, ענבר. א

  )383777(מל .שמור מדעי המדינה לפי ענב
  
  ).1989 (חיילים, קיגן. 'ג

  )101684(חי .שמור מדעי המדינה לפי קיג
  
  ).1996 (תולדות הלחימה, קיגן. 'ג

  )312476(תו .קיגשמור מדעי המדינה לפי 
  
  ).1992 (עליתן ונפילתן של המעצמות הגדולות, קנדי. פ

  )192004(על .שמור מדעי המדינה לפי קנד
  

  תוכנית הקורס
  הגדרות ושיטות ניתוח .1
     .71-51, 15-9 ' עמ,המלחמה, ענבר. א

  )383777(מל .ענבשמור מדעי המדינה לפי 
  
  .127-122, 41-33' עמ, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי.  י

  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ
  
  הייחוד שבחוויית המלחמה  .2

  .36-19' עמ , חיילים, קיגן
  )101684(חי .שמור מדעי המדינה לפי קיג



    - 2 -     

  71-569-01/סטיוארט כהן' פרופ

  ?מי נלחם  .3
   "חייל מקצועי"ל " לוחם פרימיטיבי"מ  .א

  .169-151, 134-116, 116-85'   עמתולדות הלחימה, קיגן
  )312476(תו .שמור מדעי המדינה לפי קיג

  
  .52-37' עמ, חיילים, קיגן

  )101684(חי .שמור מדעי המדינה לפי קיג
  

  .87-66, 48-30, 29-9' עמ, המלחמה בתולדות אירופה, הווארד
  )30487(מל.הוו.שמור מדעי המדינה לפי

  
  סוגי מפקדים  .ב
  . 202-189 'עמ, חיילים, קיגן.'ג

  )101684(חי .שמור מדעי המדינה לפי קיג
  

Jerusalem Journal of " ,Communications,Control,Command",Van Creveld.M  
.22-4. pp,)1984(  7  ,International Relations  

  )386463 (5864תדפיס 
  

  .28-31' עמ, )2005י מא (400, מערכות, "אתגרי המפקד בלחימה בטרור בימינו", ראובן- אלוף אייל בן
  4 אולם –כתב עת בספרייה למדעי החברה 

  
, )2006דצמבר  ( 410-409, מערכות, "פיקוד מלפנים ופיקוד מוכוון משימה במלחמת לבנון", ל אבי דהן"סא
 .25-20' עמ

  4 אולם –כתב עת בספרייה למדעי החברה 
  
  ?איך נלחמים  .4
  השאלה הדוקטרינרית   .א

 .445-433' עמ, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ

 
  .29-23' עמ, )2007פברואר  (411, מערכות, "העם החמוש והלוחמה הזעירה, קלאוזביץ", ל דיויד סולומון"סא

  4 אולם –כתב עת בספרייה למדעי החברה 
 

  .29-23' ע, )2005פברואר  (399, מערכות, "?האם הטנק נותר מרכיב מרכזי בשדה הקרב העתידי", סגן דגן יוגב
  4 אולם –כתב עת בספרייה למדעי החברה 

  
  השאלה התרבותית   .ב

  .202-169, 148-137, 82-71, 56-19 ' עמ, תולדות הלחימה, קיגן
  )312476(תו .שמור מדעי המדינה לפי קיג

  
 .107-128, 106-88' עמ,  המלחמה בתולדות אירופה, הווארד 

  )30487(מל.הוו.שמור מדעי המדינה לפי
 

 22, בביטחון לאומי דיונים( ,מלחמת לבנון השניה ולאחריה:  בתוך,"בעיות בניהול המלחמה", אבי קובר
  .11-7' עמ, )2007מרץ , א"בס()

990.31Eוגם טקסט אלקטרוני) 1128276(לב . מלח  
  
  סוגי משטר והשפעותיהם   .ג

  .117-101' עמ, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
  )139320(מל .הרכשמור מדעי המדינה לפי 

  
 ?במה נלחמים .5
  הרובד החברתי  .א
  .129-120' עמ, המלחמה,ענבר.א: בתוך, " המימדים הנשכחים של האסטרטגיה ", הווארד . מ

  )383777(מל .שמור מדעי המדינה לפי ענב
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D.Reiter and A.C.Stam, "Democracy and Battlefield Effectiveness”, Journal of Conflict 
Resolution,  42 (JUNE 1998),pp. 259-277. 
 Journal 

 הרובד התרבותי   .ב
  .201-157' עמ, )ג"ירושלים תשס (התנגשות הציביליזציות, הנטינגטון. ס

  )568783(הת .שמור מדעי המדינה לפי הנט
 

  בנין הכח   .ג
  .270-219 , 216-205' עמ, תולדות הלחימה, קיגן

  )312476(תו .שמור מדעי המדינה לפי קיג
 
  לוגיסטי הממד ה  .ד

  .353-347' עמ, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ

  
  .285-273, תולדות הלחימה, קיגן

  )312476(תו .שמור מדעי המדינה לפי קיג
  

  . 28-22' עמ )1998מרס  (356/7 ,מערכות, "לוגיסטיקה כגורם מסייע ומגביל", שטריקס. ל  י"תא
  4 אולם –עי החברה כתב עת בספרייה למד

  
 הממד הכלכלי   .ה
  . 26-15' עמ, עלייתן ונפילתן של המעצמות הגדולות , קנדי.פ

  )192004(על .שמור מדעי המדינה לפי קנד
  

  .65-49' עמ, תולדות המלחמה באירופה, הווארד
  )30487(מל.הוו.שמור מדעי המדינה לפי

  
 הממד הטכנולוגי     .ו

  .289-312  , 137-148' עמ, תולדות הלחימה, קיגן
  )312476(תו .שמור מדעי המדינה לפי קיג

  
 .98-80' עמ,  מלחמה-מלחמה ואנטי, טופלר  .א

  )248839(מל .שמור מדעי המדינהלפי טופ
  

  .149-129' עמ, המלחמה בתולדות אירופה, הווארד
  )30487(מל.הוו.שמור מדעי המדינה לפי

  
 407, מערכות, "ר את האיזון לבנין הכוח ביבשה להחזי–ל "פולחן הטכנולוגיה בצה", ר מאיר פינקל"מ ד"אל

 . 45-40' עמ, )2006יוני (
  4 אולם –כתב עת בספרייה למדעי החברה 

 
  הממד האווירי  .ז

  .59-52' עמ, )2006אוגוסט  (408, מערכות, " לקחים מההיסטוריה–אכיפה מהאוויר ", ל נורית"סא
  4 אולם –כתב עת בספרייה למדעי החברה 

  
  49-36' עמ, )2006אפריל  (406, מערכות, "ד הרביעיהממ", ן מאיר"רס

  4 אולם –כתב עת בספרייה למדעי החברה 
  

היבטים : ישראל בחלל:  בתוך,"חשיבות החלל לאור מצבה האסטרטגי החדש של ישראל", איתן בן אליהו
  12-7' עמ, )2006יולי , א"בס() 20 ,דיונים בביטחון לאומי (, אסטרטגיים

333.34E1114969(בח . ישר( 
 
 ?תרבות בלי מלחמה .6

  .82-56' עמ, תולדות הלחימה , קיגן
  )312476(תו .שמור מדעי המדינה לפי קיג


