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  המחלקה למדעי המדינה
    

  71-965-38ל "אבני דרך בהתפתחות צה
  ר שי שאול"ד

  ט"תשס
  

  .ל" הכרת אבני הדרך המרכזיות בהתפתחות צה:מטרת הקורס
  .נוכחות והשתתפות פעילה   :דרישות הקורס

  קריאת הביבליוגרפיה            
  .מבחן בסוף הקורס            

  . מהציון100%וף הקורס מהווה  ציון המבחן בס:הרכב הציון
  

   :נושאי הלימוד
  . הגדרות ויישומים-מה הן תפיסת ביטחון ומדיניות בטחון -

 קריאה חובה
  .ב"פרק י, 1990, תל אביב, הוצאת מערכות, מלחמה ואסטרטגיה, יהושפט הרכבי

  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ
  

ההוצאה לאור משרד , מערכות , 1982-1948ערב -ראלההכרעה  הצבאית במלחמות יש: הכרעה, אבי קובר
  .15-105, 1995, תל אביב,הביטחון

  )292366(הכ .שמור מדעי המדינה לפי קוב
  

  .41-53מ "ע, 13-35מ "ע, 1996, תל אביב,  הוצאת דביר,מעטים מול רבים, בטחון לאומי, ישראל טל
  )316106(בטח . שמור מדעי המדינה לפי  טל

  
  ל"ותהליך הקמתו של צהמלחמת העצמאות  -

-165מ "ע, 75-88מ "ע, 1989גבעתיים , ידיעות אחרונות, הוצאת מסדה, קורות מלחמת העצמאות, נתנאל לורך
176 ,248-237 ,369-394 ,465-486.  

990.12E132470(קו . לור( 
  

  .102-113, 57-72, 34-39, 14-26מ "ע, 1994תל אביב , משרד הביטחון ההוצאה לאור, צבא נולד, זהבה אוסטפלד
E355(1)240976(צב . אוס(  

  
  ל"המאבק בתופעות ההסתננות והפדאין והשפעתו על התפתחות צה -

  קריאה חובה
 .128-131מ "ע, 1996, תל אביב,  הוצאת דביר,מעטים מול רבים, בטחון לאומי, ישראל טל

 )316106(בטח . שמור מדעי המדינה לפי  טל
  

תל , מ"דפוס קל בע, העמותה הישראלית להסטוריה צבאית, יטחון ישראלהמאבק לב, פעולות הגמול, ישראל טל
  .75-98מ "ע, 1999, אביב

 )1109358(לב .  מאבE 355.009:  ספריה המרכזית-במדף הפתוח
 
 .ל"והשפעתה על התפתחות צה) 1956(מלחמת סיני   -

  קריאה חובה
  .132-135מ "ע, 1996, תל אביב, הוצאת דביר, מעטים מול רבים, ביטחון לאומי, ישראל טל

  )316106(בטח . שמור מדעי המדינה לפי  טל
 

תל , מ"דפוס קל בע, העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית, במאבק לביטחון ישראל, מלחמת סיני, מוטי גולני
   99-122מ "אביב ע

  )1109358(לב .  מאבE 355.009:  ספריה המרכזית-במדף הפתוח
 

  קריאה לבחירה
  .1992, עם עובד, תל  אביב , 1955-1957מדיניות הביטחון והחוץ של ישראל : שערי עזה, בר און מרדכי

990.15E181597(שע . און- בר(  
  
 



  .1956-1967ל בשנים "התפתחות צה -
  קריאת חובה
  מ "ע, 1996, תל אביב, הוצאת דביר, מעטים מול רבים, ביטחון לאומי, ישראל טל

  68-84מ "ע, 136-138
  )316106(בטח .  לפי  טלשמור מדעי המדינה

 
, מ"דפוס קל בע, העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית, המאבק לביטחון ישראל, מלצר. א, זוהר. א, מיכלסון. ב

  .124-125מ "ע, תל אביב
  )1109358(לב .  מאבE 355.009:  ספריה המרכזית-במדף הפתוח

 
  .151-175מ "ע, 1998, תל אביב,וןההוצאה לאור משרד הביטח, מערכות, ראש המטה הכללי, מוטה גור

)1(355.092Eרא . גור)375103(  
  

  .483-501,מ"ע ,1979,תל אביב,ספרית מעריב , פנקס שירות, יצחק רבין
092E 176573) (רבי( רבי(  

  
  .137-158מ "ע, 1994, תל אביב, ספרית פועלים, פוליטיקה ואסטרטגיה בישראל, אבנר יניב

  ) 237841(פו .שמור מדעי המדינה לפי יני
 
  .ל"והשפעתה על התפתות צה" ששת הימים"מלחמת  -

  קריאת חובה
  .139-146מ "ע, 1996, תל אביב, הוצאת דביר, מעטים מול רבים, ביטחון לאומי, ישראל טל

  )316106(בטח . שמור מדעי המדינה לפי  טל
 

דפוס קל , העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית, המאבק לביטחון ישראל, מלחמת ששת הימים, יהודה ואלך
  .127-154מ "ע, תל אביב, מ"בע

  )1109358(לב .  מאבE 355.009:  ספריה המרכזית-במדף הפתוח
 
  .ל "והשפעתה על התפתחות צה" ההתשה"מלחמת  -

 .147-159מ "ע, 1996, תל אביב, הוצאת דביר, מעטים מול רבים, ביטחון לאומי, ישראל טל
  )316106(בטח . שמור מדעי המדינה לפי  טל

 
דפוס קל , העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית, המאבק לביטחון ישראל, מלחמת ההתשה, אברהם זוהר

  .155-171מ "ע, תל אביב, מ"בע
  )1109358(לב .  מאבE 355.009:  ספריה המרכזית-במדף הפתוח

 
  קריאת בחירה
  .1991, אוניברסיטת תל אביב, תשה בראי המקורות המצרייםמלחמת הה, מוצטפא כבהא

  )990.22E 286628(חר .כבה
 
  .ל"והשפעתה על התפתחות צה" יום הכיפורים"מלחמת  -

  קריאת חובה
  מ "ע, 1996, תל אביב, הוצאת דביר, מעטים מול רבים, ביטחון לאומי, ישראל טל

160-191.  
  )316106(בטח . שמור מדעי המדינה לפי  טל

 
  .9-79מ "ע,1978,תל אביב, ספרית מעריב,   דדו,נוך ברטובח
)1(355.092E אלע )170089)  (ברט(  

  
דפוס , העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית. המאבק לביטחון ישראל, מלחמת יום הכיפורים,     אלחנן אורן-

  .175-197מ "ע, תל אביב, מ"קל בע
  )1109358(ב ל.  מאבE 355.009:  ספריה המרכזית-במדף הפתוח

 
  



  .1974-1982ל בשנים "מדיניות הביטחון והתפתחות צה -
  קריאת חובה

  .197-217מ "ע, 1996, תל אביב,  הוצאת דביר,מעטים מול רבים, ביטחון לאומיישראל טל 
 )316106(בטח . שמור מדעי המדינה לפי  טל

  
-198, תל אביב, מ"פוס קל בעד,  העמותה להיסטוריה הישראלית להיסטוריה צבאית,המאבק לביטחון ישראל

199. 
  )1109358(לב .  מאבE 355.009:  ספריה המרכזית-במדף הפתוח

 
 . ל "והשפעתה על התפתחות צה" שלום הגליל"מלחמת  -

 קריאת חובה
דפוס קל , העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית, המאבק לביטחון ישראל, מלחמת שלום הגליל, רפאל יקר

  ..201-237מ "ע, תל אביב, מ"בע
  )1109358(לב .  מאב355.009E:  ספריה המרכזית-במדף הפתוח

 
  .369-374מ "ע, 1994, תל אביב, ספרות פועלים, פוליטיקה ואסטרטגיה בישראל, אבנר יניב

  )237841(פו .שמור מדעי המדינה לפי יני
 

  .192-193מ  "ע, 1996, תל אביב, הוצאת דביר, מעטים מול רבים ,ביטחון לאומי, ישראל טל
  )316106(בטח . שמור מדעי המדינה לפי  טל

 
  . ל " והשפעתה על התפתחות צה1991" המפרץ"מלחמת   -

 קריאת חובה
  מ "ע, 1996, תל אביב, הוצאת דביר, מעטים מול רבים, בטחון לאומי, ישראל טל

195-198  
  )316106(בטח . שמור מדעי המדינה לפי  טל

 
  .179-191מ "ע, 2004, תל אביב, משרד הביטחון ההוצאה לאור, ל ישראלרבין והביטחון הלאומי ש, אפרים ענבר

355.0335E 594760) (ענב( רבי(  
 

, מ"דפוס קל בע, העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית, המאבק לביטחון ישראל ,מלחמת המפרץ, בני מיכלסון
  263-284מ "ע, תל אביב

  )1109358(לב .  מאבE 355.009:  ספריה המרכזית-במדף הפתוח
 

  קריאת בחירה
  .1998, ידיעות אחרונות, תל אביב, 1988-1992 מלחמה ושלום במזרח התיכון, משה ארנס

 )271052(מל .שמור מדעי המדינה לפי ארנ
 
  


