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   בר אילןאוניברסיטת 
  המחלקה למדעי המדינה

  
  )71-706-88" (צבא וחברה"

  ט"תשס, )ש" ש2, ללא תרגיל(א .בקורס שנתי 
  ר מירה משה" ד 

  
  )ובתיאום מראש (15:30-16:30' יום ב: שעות קבלה

  משרדי תקשורת: חדר משרד' מס
 moshemi@mail.biu.ac.il: ל"דוא

  
  :מטרת הקורס

הישראלית והשתנות התפיסות ובתרבות מקומו של הצבא בחברה נושא בסטודנטים דע להקנות יהקורס מיועד ל
חברה במציאות - יחסי הגומלין צבאהצגת  הקורס יעסוק ב.החברתיות והפוליטיות האחראיות לעיצוב מעמדו

את הזירה או מעצבות / ו המלוותביטחוניות תוך התמודדות עם סוגיות חברתיות ו, זאת. משתנהה הישראלית
 יישום יחסי הגומלין בין המערכת הצבאית למערכת ינותחו מקרי בוחן להדגמת. הפוליטית והציבורית הישראלית

תוכניות תעודה וניתוח מעשי של ,  הקורס ישלב לימוד שיטתי של הנושאים עם סרטים מקצועיים.החברתית
  .הדגמות טלוויזיוניות אקטואליות

  :חובות הקורס
   מהשיעורים  80% סטודנטים שיעדרו מעל –ות מן המפגשים  לפח-80%חובה ב נוכחות. 1

  !    לא יוכלו להיבחן ולסיים את הקורס
  .תורמת בדיונים השתתפות. 2
  !!!םהסלולארייניתוק הטלפונים . 3
  ! חובה–קריאה מודרכת של מאמרים והצגתם בכתה . 4
  .ניתוח ביקורתי של בעיות רלוונטיות. 5
  .ניהול דיון בכתה. 6

  :הציוןחישוב 
  ! הסברים יימסרו בהרצאות במהלך הקורס20% –תרגיל ; 80% –מבחן 

  
  :נושאי הקורס

  
   האתוס הצבאי בישראל:   1חלק 
-187, 4-5, תרבות דמוקרטית. תהאתוס הביטחוני והמיתוס של ישראל כחברה מיליטאריסטי). 2001 (.מ, ליסק

212.  
  כתב עת בספרית מדעי החברה

  
  ראלשירות צבאי ביש: 2ק חל
, תרבות דמוקרטית. מבט מחודש: המשמעות החברתית של השירות הצבאי בישראל. )2001 (.י. אובגנו . א. ס, כהן
4-5 ,131-150.  

  כתב עת בספרית מדעי החברה
  

   צבא והתיישבות: 3 חלק
  .36-64' עמ, המרכז למורשת בן גוריון אוניברסיטת בן גוריון בנגב: באר שבע. אוטופיה במדים. )2000. (ז, דרורי

)1(355Eאו  . דרו)463291(  
  
  צבא כמחנך: 4ק חל

  .133-159' עמ, המרכז למורשת בן גוריון אוניברסיטת בן גוריון בנגב: באר שבע. אוטופיה במדים. )2000. (ז, דרורי
)1(355Eאו  . דרו)463291(  
  
  חינוך לצבאיות: 5ק חל
, )עורכת(גור . בתוך ח.  חינוך מיליטאריסטי בגיל הרך– "?ילד מתוק שלי, מה למדת היום בגן ".)2005. (ח, גור

  .בבל: תל אביב). 88-108' עמ(מיליטאריזם בחינוך 
  )1098931(בח .שמור מדעי המדינה לפי מיל

  
מיליטאריזם , )עורכת(גור . בתוך ח. אנשי צבא כמנהלים של בתי ספר: בחינוך" גנרלים ".)2005. (ה, כלב-דהאן

  .בבל:  תל אביב).109-130' עמ(בחינוך 
  )1098931(בח .שמור מדעי המדינה לפי מיל

  
 דת בצבא: 6חלק 
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Cohen, S. A. (1999). From Integration to Segregation The Role of Religion in the IDF. Armed 
Forces & Society, 25, 3, pp. 387-405. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 

  מרכז ופריפריה צבא : 7חלק 
, 27 אוריה וביקורתית ,אקצא-ל באינתיפדת אל"המפוי החברתי של הרוגי צה : הפריפריות מלחמת). 2005. (י, לוי
   . 39-69’ עמ

   דלפק-4 אולם -כתב עת בספרית מדעי החברה
  

  צבא ואזרחות, מגדר: 8 חלק
  .9-31' עמ,  מאגנסל"ש י"הוצאת ספרים ע: ירושלים. זהויות במדים). 2006. (א, לוי- ששון

)1(355Eזה . ששו)1112497(  
  

Herzog, H. (2004). Family-Military Relations in Israel as a Genderizing Social Mechanism. Armed 
Forces & Society, 31, 1, 5-30.  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 

  צבא ומדינה, גבריות: 9 קחל
  .32-57' עמ, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע: ירושלים. זהויות במדים). 2006. (א, לוי- ששון

)1(355Eזה . ששו)1112497(  
  
  צבא ותקשורת: 10ק חל
  .7-25' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. ל והתקשורת בעתות לחימה"צה).  2002. (ושור י. ב, נבו

)1(355E וה  .צהל)548998(  
  

 –ביטחון ותקשורת , )עורך(לבל . בתוך א. ערכים ודגמי פעולה: התקשורת בעשיית השלום). 2005.(ד, שנער
  . אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון בן גוריון לחקר ישראל: באר שבע). 133-150' עמ (דינמיקה של יחסים

  )1099194(ות .שמור מדעי מדינה לפי בטח
  
  אמון בצבא : 11ק חל
: תל אביב). 257-283' עמ (צבא חברה ומשפט, )עורכת(ארז -ברק. ד, בתוך.  האמון הציבורי בצבא).2002. (א, כשר

  .הוצאת רמות
)1(355E  חב .צבא)527087(  
  

  משבר צבא המילואים: 21חלק 
Ben-dor, G., Pedahzur, A. and Hasisi, B. (2002). Israel's National Security Doctrine under Strain: 
The Crisis of the Reserve Army. Armed Forces & Society, 28, 2, pp. 233-255. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
   שכול וביטחון: 31 חלק
  11, פנים. הפוליטיזציה של השכול). 1999(גדעון ואודי לבל , דורון

SearchParam&1743=ArticleID&548=CategoryID?asp.Index/il.org.itu.www://http=שכול  
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
' עמ ( ומשפטצבא חברה, )עורכת(ארז - ברק. ד, בתוך. מערכת הביטחון נגד הורים שכולים). 2002. (ולבל א. ג, דורון

  .הוצאת רמות: תל אביב). 369-411
)1(355E  חב .צבא)527087(  
  

  מיליטריזם ישראלי: 41 חלק
' עמ, זמורה ביתן: תל אביב. 1936-1956היווצרותו של המיליטריזם הישראלי , דרך הכוונת). 1995. (א, אליעזר-בן

280-308.   
  )288023(דר .אלי-שמור מדעי המדינה לפי בן

  
  יליטריזם תרבותימ: 51 חלק

תל ). 44-58' עמ(מיליטאריזם בחינוך , )עורכת(גור . בתוך ח. תתרבות חזותית מיליטריסטי). 2002. (ר, קנטור
  .בבל: אביב

  )109893(בח .שמור מדעי המדינה לפי מיל
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  מיליטריזם אזרחי: 61 חלק
' עמ, זמורה ביתן: תל אביב. 1936-1956היווצרותו של המיליטריזם הישראלי , דרך הכוונת). 1995. (א, אליעזר-בן

180-199.   
  )288023(דר .אלי-שמור מדעי המדינה לפי בן

  
  מיליטריזם חומרני: 71 חלק
   .31-108' עמ, משכל: תל אביב. מיליטריזם חומרני בישראל, צבא אחר לישראל). 2003. (ג, לוי

  )1116415(וגם תדפיס ) 569816(צב .שמור מדעי המדינה לפי לוי
  

  צבא פוסט מודרני: 81 חלק
תרבות ". זמנים חדשים"פוליטיקה צבאית בישראל ב: מאומה במדים לצבא פוסט מודרני). 2001.  (א, אליעזר-בן

  .131-150, 4-5, דמוקרטית
  כתב עת בספרית מדעי החברה

  
  .213-232, 4-5, תרבות דמוקרטית? לקראת צבא פוסט מודרני). 2001. (צ, מוסקוס

  עי החברהכתב עת בספרית מד
  

  מצבא העם לצבא מקצועי: 91 חלק
Cohen, S. A. (1995). The Israel Defense Forces (IDF): From a "People's Army" to a "Professional 
Military"-Causes and Implications. Armed Forces & Society, 21, 2, pp. 237-254. 
ניכתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרו  

 


