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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  ט" תשס71-431-01הפתעת מלחמת יום כיפור : המימד התרבותי

  . א. ב–) ש" ש4(מתוקשב מלא 
  

  ד"עו, ר דליה גבריאלי נורי"ד
  

  .רשימה ביבליוגרפית ובדף זה מופיע תאור כללי של הקורס •

פרקים אלה . באתר הקורס יםמופיעת ורשימת מטלו, ]רשימת פרקים [תוכן עניינים מפורט של הקורס •
   .ייפתחו לקריאה מדורגת במהלך שנת הלימודים

  
  תאור ומטרת הקורס

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

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

  . הכשל הטראגי של הפתעה זו
. קר תפקידה של התרבות הישראלית ביצירת ההפתעה של מלחמת יום כיפורהקורס יציע מתודולוגיה חדשה לח

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

  . כחוויית יסוד בתרבות הישראליתיום כיפור 
  

  
   מבנה כללי–תכנית הקורס 

  :מבוא לחקר הפתעות אסטרטגיות. א
  האספקט המודיעיני  
  האספקט הפסיכולוגי  
  האספקט הארגוני  
  האספקט התרבותי  
  המימד התרבותי של הפתעת מלחמת יום הכיפורים. ב
   השאננות-ירות היה- שנות האופוריה1967-1973: המסביר התרבותי המקובל. 1
   שנות הנורמאליות1967-1973: המסביר התרבותי המוצע. 2 

  נירמול המלחמה    
  המלחמה היפה

  המלחמה הצודקת
  המלחמה הטבעית      
  נראטיב הנורמאליות והפתעת מלחמת יום הכיפורים. 3  
  תרומת המערכת התרבותית להתרחשות ההפתעה: נירמול הסימנים המעידים    
  "41תחריר : "עידים בחזית המצריתנירמול הסימנים המ    
  "יום קרב: "נירמול הסימנים המעידים בחזית הסורית    
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