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   קורסמטרת ה

, כעקרון. השנים האחרונות ייםלהפגיש את התלמיד עם הזרמים המרכזיים של המחשבה הצבאית במשך מאת
ייעשה ניסיון לעמוד על סוגי , במקום זאת. אין הכוונה לסקור את ההתפתחויות בתחום זה בצורה כרונולוגית

  . הנושאים שעינינו ומענינים הוגי דעות וחוקרים מרכזיים
   הקורסחובות 
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