
 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 ה"ל תשס"שנה, א"קורס מ,  סוגיות בהגות צבאית71-624-01

 ר אבי קובר"ד
 

הוא מתמקד בניתוח ביקורתי של ההגות הצבאית . הקורס נועד לספק כלים בסיסיים להבנת התחום הצבאי
 .ם אותהאסכולות והוגי דעות מרכזיים המצייני, תוך זיהוי זרמים, המודרנית

 
 נושאים

 .הקושי להגדיר; מורכבות, צמצום, התרחבות: תמורות במלחמה. 1
 .זיקות חדשות, תוספת רמות: רמות המלחמה. 2
מלחמה , אינטראקטיביות, דיאלקטיקה, אי לינאריות ופרדוקסליות: הסביבה בה פועלת ההגות הצבאית. 3

 .אי ודאות וחיכוך, בתיאוריה מול מלחמה במציאות
 . העגום של המחשבה הצבאית וסיבותיומצבה. 4
 .תכנון, דוקטרינה, תיאוריה: צירי מחשבה צבאית. 5
 .גישות בעד ונגד תיאוריה צבאית. 6
 .אסכולת עקרונות המלחמה: תיאוריה ומעשה. 7
 .מדיניות ומלחמה. 8
 ).צבא, ממשלה, עם(השילוש של קלאוזביץ : ממדי המלחמה. 9

 ).החברתי, הלוגיסטי, הטכנולוגי, האופרטיבי(ממדי האסטרטגיה . 10
מכה , חיצוניים/קווים פנימיים, פיזורו/ריכוז הכוח, עקיפה/גישה ישירה, התקפה/הגנה: המימד האופרטיבי. 11

 .התשה/מחץ, ספיגתה/ראשונה
 .מעמדו הזנוח והתמורות שחלו בו: המימד הלוגיסטי. 12
 .המימד הטכנולוגי. 13
 )).LIC(סכסוכים בעלי עצימות נמוכה . 14
 .מסגרת לניתוח הגות צבאית. 15
 

 קריאת חובה
 

 ).1977, מערכות: אביב-תל (תורות צבאיות, יהודה ואלך
 )82699(תו .ולך. לפישמור מדעי המדינה 

 
 ).1988, מערכות: אביב-תל (קלאוזביץ במבחן התמורות הטכנולוגיות, מיכאל הנדל

 )70914) (הנדל.(קלא  שמור מדעי המדינה לפי
 

The Causes of in Michael Howard, ” The Forgotten Dimensions of Strategy,"ael Howard, Mich 
.115-101. , pp)1984Harvard University Press, : Cambridge (War 

  HOW (12933)  שמור מדעי המדינה לפי
 

 
  קריאת רשות

 
 ).2000, מערכות: אביב-תל (מקורות המחשבה הצבאית המודרנית, עזר גת
 )450990(מקו . גת355.01

 
 ).2002, מערכות: אביב-תל (התפתחות המחשבה הצבאית במאה העשרים, עזר גת
 )553490(התפ . גת355.02

 
 ).1989, מערכות: אביב-תל (מחשבות על המלחמה, ה לידל הארט"ב

 )103465(מח .ליד  שמור מדעי המדינה לפי
 
 



2 סוגיות בהגות צ/רקוב
 ).1956, אביבף מערכות-תל( אסטרטגיה של גישה עקיפה, ה לידל הארט"ב

 )21899(אס .ליד  שמור מדעי המדינה לפי
 
 

 ).1990, מערכות: אביב-תל (מלחמה ואסטרטגיה, יהושפט הרכבי
 )139320(מל .הרכ  שמור מדעי המדינה לפי

 
 ).1977, מערכות: אביב-תל (מלחמה ותחזוקה, קרפלד-מרטין ון

 )15648(קרפ -ון  שמור מדעי המדינה לפי
 

 ).2002, מערכות: אביב-תל (אסטרטגיה של מלחמה ושלום, רד לוטוואקאדוא
 )529768(אס . לוט355.02

 
Michael I. Handel, Masters of War: Classical Strategic Thought (London: Frank Cass, 2001). 
355.02 HAN (474445) 

 
Princeton University Press,: Princeton (The Makers of Modern Strategy, .)ed(Peter Paret  

 1986). 
355.02 MAK (98277) 

). 1959Princeton University Press, : New Jersey (AgeStrategy in the Missile Bernard Brodie,  
 1965'  מהד)BRO )4482 355.43בספריה להיסטוריה 

 
).1992po, Da Ca: New York (1961- 1789The Conduct of WarFuller, . C.F.J 

  1961' מהד) FUL) 215970 355.009במדף הפתוח 
  

 
)1991s, ’Brassey: London (On Future WarMartin van Creveld,  

 )429164 (7056תדפיס 
 

April /March(3 . , No75. , VolForeign Affairs” A Revolution in Warfare,“Cohen, . Eliot A 
1996), pp. 37-54.  

 )428201 (7012רית מדעי החברה וגם תדפיס כתב עת בספ
  

 Avi Kober, “Low-Intensity Conflicts: Why the Gap Between Theory and Practice?” Defense & 
Security Analysis, Vol. 18, No. 1 (March 2002), pp. 15-38. 

 EJournalכתב עת בספרית מדעי החברה וגם 
 
 
 


