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  עזריאל לורבר ' דר

  
  azriell@zahav.net.il :ל"כתובת דוא .1
  אין:תנאי קדם להרשמה .2
; על הלחימה המודרנית הקורס מיועד להקנות כלים ראשוניים להבנת השפעתה של הטכנולוגיה :תיאור הקורס .3

בעיות באיסוף וניתוח ; אמצעי לחימה מודרניים בכוח הלוחםהכרוכים בפיתוח והטמעת ולוחות הזמנים התהליכים 
 .היבטים טכנולוגיים של לחימה אסטרטגית מודרנית עם דגש על המזרח התיכון; מודיעין טכנולוגי

 : חובות הקורס .4
  :  נוכחות

  :השתתפות בדיונים
   . אך התלמידים יהיו רשאים להציע נושא משלהם)ראה דוגמה למטה ( תוצג רשימה:תוטל עבודה: יםתרגיל/עבודה
  .מבחן סיכום על החומר הפרונטאלי: מבחנים

   נושאי הקורס פירוט  .5
  : היסטוריה של התפתחות הטכנולוגיה הצבאית

  חדשנות צבאית וטכנולוגית בעבר הרחוק  
  הופעת הנשק החם  
  ארטילריה ומקלעים  
  התפתחות ספינת המלחמה והשפעתה על הגיאופוליטיקה  
   הטנק והמטוס–חידושי מלחמת העולם הראשונה   
  מסקנות לעתיד  

  :טכנולוגיה צבאית בעבר הקרוב ובהווה
  משאבים בכוח ומשאבים בעין  
   מרכיבי האיכות–כמות ואיכות   
  סטר'משוואות לאנצ  
  אסימטריה בשדה הקרב  
  סוגי מלחמות  
  מערכות נשקזמני פיתוח ל  
  התפתחויות טכנולוגיות בעבר הקרוב  
  ח"מה משפיע על פיתוח אמל  

  :הפתעה טכנולוגית
  הפתעה מבצעית והפתעה טכנולוגית  
  הפתעה טכנולוגית מוחלטת  והפתעה טכנולוגית עצמית  
  ?ממה נובעת הפתעה טכנולוגית עצמית  
  ?האם ניתן להיחלץ מנחיתות טכנולוגית  

  כשלים טכנולוגיים
   טכנולוגי חבוי ופער טכנולוגי גלויפער  
  כשל טכנולוגי והגורמים לו  
  דוגמאות לכשלים טכנולוגיים  
  בעיית המנהיג עטור התהילה  

  מודיעין טכנולוגי
  כשל טכנולוגי וכשל מודיעיני  
  מודיעין מבצעי ומודיעין טכנולוגי  
  של סודות טכנולוגיים" הירארכיה"  
  ?מדוע סודות נשארים סודות  
   מול יכולתכוונות  
  תפקיד המודיעין בהבהרת האיום   
  הדילמות בניצול מודיעין טכנולוגי  

   במזרח התיכוןלחימה אסטרטגית
  דוקטרינת הביטחון של ישראל  
  טילים בידי מדינות ערב והאיום הנובע מכך  
  תכונות עיקריות של הטיל הבליסטי  
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  CEP-דיוקים ו, זמני הכנה לירי  
  קים"רש  
  רציונאלי לפגיעה בהןסוגי מטרות וסדר   
  שיטות הגנה  
  יתרונות וחסרונות בשיטות ההגנה השונות  
  שיטות היירוט  
  שלבים ביירוט  
  בעיות טכניות ביירוט   

  שונות
  על מספר אגדות פופולאריות  
  ר המודרני"בעיית החי  
  כלי נשק ורעיונות לא קונוונציונאליים  
  מחקר שימושי וחקר ההיתכנות, מחקר בסיסי  
  ?מדע בדיוני, או איננו, ומה הינ  

  ח בליסטי"מדריך קצר לאמל
  סוגי טילים ורקטות  
   החימוש הבליסטיתכונות  
   נוזל ומוצק–מערכות הנעה   
   ודיוקי טיליםמערכות הנחייה  
  מערכות בקרה  
  קים"רש  
  עזרי חדירה  
  משגרים  
  התפתחויות ברקטות ארטילריות  

 לעיל  הדיון בנושאים,במידה ויוקצו לנושא שני סמסטרים. דתוכנית זו מבוססת על קורס של סמסטר אח: הערה
  : וכן יתווספו הנושאים הבאים שישולבו בתוך החומר במידה ניכרתיורחב

  טכנולוגיות הנעה והנחיה המשמשות בטילים טקטיים ואסטרטגיים  .א
 ראשי קרב כולל חימוש גרעיני  .ב
 טכנולוגיות מיגון ברמה הטקטית והאסטרטגית  .ג
 ישים ורובוטיקהאמצעים בלתי מאו  .ד
 ניםיטכנולוגיות לווי  .ה
  

  .מתמטיקה או פיזיקה, כל הנושאים האלה מיועדים להעברה לציבור הרחב ואינם דורשים ידע מוקדם בהנדסה  
  
  "מבוא לטכנולוגיה צבאית"  ביבליוגרפיה לקורס .6
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 לדוגמה הנחיות לכתיבת עבודה ורשימת נושאים  .7
  

העבודה ): נטרנטלא האי (םעבודת סיכום בנושא העוסק בטכנולוגיה צבאית תוך הסתמכות על מקורות ביבליוגראפיי
  ?מה הלקחים לעתיד? מה היו התוצאות? מה אירע; תכלול סקירה על הרקע הצבאי של הבעיה

  
  ):דוגמה(רשימת נושאים אפשריים 
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9. FOFA ו – SDI)  שני הקשים ששברו את גבו של הדוב( 

 )השפעתם על מאזן הכוחות, סוד הצלחתם? מה הם עשו" (מפעלי הבואשים" .10
 


