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  עמיר אור -ברר "ד
  

  רהמט
. נהדי מ-חסי צבא י חינת מגוון רחב של תופעות ותהליכים בהוויה הפוליטית הישראלית הנופלים בקטיגוריה שלב

יחסים בין המערכת הפוליטית ה בו וימשיכו לעצב את מערכתצי השיעור ינותחו מצבי המפגש שע במסגרת
  ארועים מהותיים  שורה של.מדינת ישראלב הביטחון   נושאי מרכזיותם של  למערכת הביטחונית על רקע

 מתקופת  החל  צילם על מערכת יחסים מורכבת זו כפי שהתפתחה  שהטילו את  האחרון  העשור במהלך התרחשו 
אלה ניתן למנות את התנהלות הדרג הצבאי מול הדרג המדיני עם פרוץ האינתיפאדה השנייה  על אירועים . הישוב

 במהלך מלחמת לבנון תהוצמוכן את הבעיתיות בממשק שבין הדרגים כפי שנחשפה במלוא ע, 2000באוקטובר 
קל נכבד מש. בעיתיות זו שחקה תפקיד מרכזי בדוחות שפרסמה ועדת וינוגרד במהלך השנה האחרונה. השנייה

  .ינתן אפוא במהלך הקורס לניתוח התהליכים שהובילו לכשל זה במלחמה האחרונה
  

   התלמידיםחובות
  נוכחות בשיעורים במהלך הסמסטר

  .בחינת גמר בסוף הסמסטר
  
  קריאהה חומרינית השיעורים ותכ

                                                                                                            ע היסטורירקהצגת נושא הקורס ו
  ברה הישראלית וצבאההח
בשם ) עורכים( אליעזר- בן. וא. מ', חאג- בתוך אל, "החברה הצבאית והחברה האזרחית בישראל ",אליעזר- בן .א

, חיפה, יפהשל אוניברסיטת ח הוצאת הספרים,  סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל בעידן משתנה–הביטחון 
  .29-76ע "ע, 2003

  )000568788 (הב.שמור סוציולוגיה לפי בשם
  
: הישראלית ל והחברה"צה ,"ההשלכות המבצעיות: היחסים המשתנים בין החברה לצבא בישראל", כהן. א.ס

  . 2001אפריל , אילן -אוניברסיטת בר, ת"עיונים בביטחון המזה, בחינה מחדש
(1)E355 000485263 (א"צב תשס.כהן(  

  
  .190-244ע "ע, 2007, ירושלים, הוצאת כרמל, מצבא העם לצבא של פריפריות, לוי. י

(1)E355 001129263 (ז"מצ תשס.לוי(  
  

  ימד החוקיהמ
  .105-50ע  "ע ,1991 ,ירושלים, לאורה בו הוצאנ, 1991-1948בטחון המדינה מול שלטון החוק  - ראליש, הופנונג. מ

   )000166233 (יש.המדינה לפי הופ-שמור מדעי
  
  .79-128 ע"ע, 1999מאי , 13גליון ,  משפט וצבא, המגבלות החוקתיות על הצבא בישראל, נון. א

  כתב עת: בספרייה למשפטים
  
  .2000,האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים. הצבא: בנדור חוק יסוד. קרמניצר וא. מ

355E1158106(חק . ישר(  
  
בעקבות לקחי   הסדרת האחריות והסמכות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי–ל " לחוק צההצעה, גרוס.אבן וצ. ש

  .2008, 93מזכר , המכון למחקרי ביטחון, מלחמת לבנון השניה
 E322.5 001150064 (ח"הצ תשס.אבן(   

  
  ל וועדות חקירה"צה
  )יפורסמו בנפרד' עמ (ח ועדת אגרנט"דו

E990.25 000138905 (ה"דו תשל.ישר(  
  
  )יפורסמו בנפרד' עמ ( ועדת וינוגרדח"דו

E990.31 1146422 (ח"מל תשס.ישר(  
  
  )טיוטא( ". דרג צבאי בישראל–  פתלוגיה של יחסי דרג מדיני–מועדת גרינבאום לועדת וינוגרד ", אור-בר. ע

  אין
  



  מלחמה ומטרות במלחמההמטרות : חמות ישראלמל
, מרים מאבץקו – חמת ברירהמל: בתוך". ות ישראלהיעדים המדיניים והמטרות הצבאיות במלחמ", לניר. צ
  .156-117ע  "ע, 1985, אביב-תל, ש יפה"מרכז למחקרים אמטרטגיים עה

E990.16 000263344 (ד"מל תשנ.כפכ(  
  

  : ךותב או 
ע "ע, 1992, אוניברסיטה הפתוחהה ,סוגיות נבחרות ביחסי החוץ של  ישראל-  והסדריםותחממל, )עורך(נויברגר . ב

44-11.  
  )000203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח

  
  דרג צבאי במבחן המלחמות-יחסי דרג מדיני

, הוצאת מערכות - ל "צה, ל וממשלת ישראל בדרך למלחמת ששת הימים"צה! תן פקודה, אשכול ,גלוסקא. ע
  .277-304ע "ע, 2004

E990.21001067698(ד "אש תשס.גלו(  
  
 פברואר -נוארי, 334' ובח ,ערכותמ ,)"1970ינואר ( בעומק מצרים יץצהחלטת ממשלת ישראל להפ", אור- בר. ע

1994.  
  כתב עת בספרייה למדעי החברה

  
 ,רבעון להיסטוריה – זמנים ,"היחסים בין הדרג הצבאי לדרג המדיני בישראל במלחמת יום הכיפורים", גולן. ש

  .17-  4ע  "ע, 84 גיליון  ,2003
  כתב עת בספרייה למדעי החברה

  
 .אינטלקטואלית-מלחמת לבנון השנייה בראי חולשת הפיקוח האזרחי והמנהיגות האסטרטגית, מיכאל. ק

 131-153'  עמ.17גליון , 2008, פוליטיקה
  כתב עת בספרייה למדעי החברה 

  
        דרג צבאי במבחן העימות המוגבל-יחסי דרג מדיני

האינתיפאדה על  השפעות –מלחמה השביעית  ה)עורך. (ר, גל: בתוך". ל"השפעת האינתיפדה על צה", פרי. י
  .122-128ע "ע, 1990, הוצאת הקיבוץ המאוחד. החברה הישראלית

  ) 000146006  (הש.שמור סוציולוגיה לפי מלח
  
 –דרג מדיני   עידן המלחמה נמוכת העצימות כאתגר פרדיגמתי ליחסי–קץ ההבחנה הדטרמינסטית ", מיכאל. ק

הוצאת  -ל"צה, קובץ מאמרים – העימות המוגבל) עורכים(, שי. גולן וש .ח  בתוך,"דרג צבאי במדינה דמוקרטית
  .201-238ע "ע, 2004, מערכות

  )001067703 (ד "המ תשס. עמו355.0215
  

  במעבר להסדרים מדיניים דרג צבאי-יחסי דרג מדיני
-אוניברסיטת תל .שלום השפעת הצבא על תהליכי המעבר ממלחמה ל– בין צבאיות למדינאות בישראל, מיכאל. ק

  .91-188ע "ע, 2008,אביב-תל, אביב
  )1149741(בי  .שמור מדעי המדינה לפי מיכ

  
                                                                                                     ל והתקשורת"צה
דמוקרטיה ובטחון לאומי  ,)עורכים(רופא - גרוס. ואעמי -בן . א,גרנויבר. בתוך ב, " ובטחון לאומיותעתונ", להב. פ

  .379-399 ע"ע, 2007, אביב-תל, האוניברסיטה הפתוחה, בישראל
  E355.03 001138015   (ז"וב תשס.דמו  (  

                                                     
. ואעמי -בן . א,גרנויבר .בתוך ב, "רחות בישראלשינוי השיח הביטחוני בתקשורת והתמורות בתפיסת האז", פרי. י

  .400-432 ע"ע, 2007, אביב-תל, האוניברסיטה הפתוחה, דמוקרטיה ובטחון לאומי בישראל ,)עורכים(רופא - גרוס
E355.03 001138015   (ז"וב תשס.דמו  (  

  
רופא -גרוס. ואעמי -בן .א ,גרנויבר. בתוך ב, "נפילתה ועלייתה של הצנזורה בנושאי ביטחון בישראל" , נגבי. מ
    .433-449 ע"ע, 2007, אביב-תל, הפתוחה האוניברסיטה, דמוקרטיה ובטחון לאומי בישראל ,)עורכים(

E355.03 001138015   (ז"וב תשס.דמו  (  
  
לבל . בתוך א ,"מסגרת עיונית:  יחסי ביטחון ותקשורת במלחמה ובשגרה–? עימות או תלות הדדית"לבל . א
הציונות ומורשת , גוריון לחקר ישראל- מכון בן: קריית שדה בוקר.  דינמיקה של יחסים–טחון ותקשורת בי) עורך(
  .13-47ע "ע ,2005, גוריון-בן

   )001099194 (    ות.המדינה לפי בטח-שמור מדעי



  הערכת מצב לאומית והערכת מודיעין לאומית
המכון ליחסים : ירושלים, רטגיות של ישראלמקומה של קהילית המודיעין בעיצוב החלופות האסט, הלוי. א

  .92' פרסום מס, 2003, ש לאונרד דיוויס"בינלאומיים ע
E327.12 000573182(   ג"מק תשס.הלו(   

 
מרכז : אביב-תל, על האחריות לגיבושה של הערכת המודיעין הלאומית בישראל: בין התרעה להפתעה, גזית. ש

  .66 'מזכר מס, 2003,יפה למחקרים אסטרטגיים
   )000572582 (בי.שמור מדעי המדינה לפי גזי

  
, מודיעין וביטחון לאומי ,קובר. עופר וא. צ: בתוך" הערכת מודיעין בתנאים היחודיים של מדינת ישדאל", יערי. א

  .222-213ע "ע,1987, מערכות
   )000058855 (וב.המדינה לפי מוד-שמור מדעי

  
, ש יפה"ע המרכז למחקרים אסטרטגיים, היבט ישראלי: ן הלאומיקבלת החלטות בסוגיות הביטחו, מאיר- בן. י

  .154-117ע " ע1987, אביב-תל
   )000065180 (קב.מאי-המדינה לפי בן-שמור מדעי

  
  .1-4ע "ע, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 41גיליון , פרלמנט) 2003" (פיקוח על ארגוני המודיעין"

  כתב עת בספרייה למדעי החברה
  

  מדיניות ביטחון בישראלו תכנון אסטרטגי
ע "ע, 1992 אוגוסט, 26'  חוב,מטרה, " התכנון האסטרטגי במערכת הביטחון-צעד נכון אך לא מספיק ", לרנר. י

11-9.  
  כתב עת בספרייה למדעי החברה

  
 המרכז , קובץ מאמרים-מלחמת ברירה   בתוך ,"הקבוע והמשתנה בתפישת הביטחון הישראלית", הורוביץ. ד

  .115-57ע "ע, 1985 ,אביב-תל, ש יפה"אסטרטגיים עלמחקרים 
E990.16 000263344 (ד"מל תשנ.כפכ(  

  
, מאמרים קובץ – זהירההערכה , יריב. בתוך א, "מערכת הביטחון ועיצוב מדיניות ביטחון בישראל", יריב. א
  .89-112ע "ע, 1998,  הוצאת מערכות–ל "צה

E355.0335 000408824(ה "הע תשנ. ירי(  
  

  ח אזרחי על הביטחוןפיקו
הוצאת , 2000שנת  ישראל לקראת) עורכים(פז - קני. ליסק וב. בתוך מ, "הפיקוח האזרחי על הביטחון", הופנונג. מ

   .233-253ע "ע, ו"תשנ, ירושלים, ש מאגנס"הספרים ע
   )000319965 (לק.המדינה לפי ישר-שמור מדעי

  
, 72מזכר  ,מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, אביב- יטת תלאוניברס, הפיקוח האזרחי על הצבא בישראל, יערי. א

2004.  
E322.5 000595732 (ד"פק תשס.יער(   

  
   ביטחונית-תרבות פוליטית 

המדינה  הראשונים לבין  התפתחות יחסי הגומלין בין המוסדות הפוליטיים של הישוב היהודי ומוסדותאור -בר. ע
ל במעבר "לחלישה על צה" ההגנה"ארגון  מפיקוח פוליטי על:  )1949 -  1920(ל בראשיתו "וצה" ההגנה"ארגון 

-25 ע"ע ,2003 ,ירושלים, האוניברסיטה העברית, "דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת תואר . מישוב למדינה
32.   
  אין

  
. בתוך מבתוך  ," מקורותיה והשפעותיה על הדמוקרטיה הישראלית–הישראלית ' תרבות הביטחון'", פדהצור. ר

הוצאת , בישראל בעידן משתנה סוציולוגיה של שלום ומלחמה – בשם הביטחון) עורכים(אליעזר -בן. וא' אלחאג
  .215-245 ע" ע,2003 ,חיפה,  אוניברסיטת חיפההספרים של

  )000568788 (הב.שמור סוציולוגיה לפי בשם
  

  סיכום והערכה –צבא ופוליטיקה בישראל 
, א"בס מרכז. ינוי במערכות היחסים בין הדרג האזרחי לבין הצבא בישראלש: ?ל"כפיפות יתר של צה, כהן. א.ס

  .2006, 64' עיונים בביטחון לאומי מס, אילן-אוניברסיטת בר
   )001106993 (כפ.שמור מדעי המדינה לפי כהן

  



 –ן בשם הביטחו) עורכים(אליעזר - בן. וא' אלחאג. בתוך מבתוך , "1991בבחירות ' הפוטש הדמוקרטי'", פרי. י
 ע" ע,2003 ,חיפה,  אוניברסיטת חיפההספרים של הוצאת, סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל בעידן משתנה

125-143  
  )000568788 (הב.שמור סוציולוגיה לפי בשם

  
סוגיות יסוד  ,)עורך(אלמגור -כהן. בתוך ר, "ממשל בישראל-ייחודיות ונורמליזציה ביחסי צבא"ליסק . מ

  .227-245ע "ע ,1999, ספרית הפועלים. יתבדמוקרטיה הישראל
   )000413497 (יס.המדינה לפי סוג-מדעישמור שמור 


