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 מטרות הקורס .1

לסקור במהלך קורס שנתי זה את כל הדוגמאות של מלחמה ) או באפשרותינו(אין בכוונתינו  
, המלחמה לדורותיהמטרת הקורס היא לעמוד על מאפייניה העיקריים של . בתרבות האנושית

יעשה נסיון לזהות את , בעיקר. ולהדגים את ריבוי ההתמודדויות האלימות הנכללות במונח זה
ולעמוד על השוני והמשותף , מרכיביהן העיקריים של מלחמות שונות במהלך ההיסטוריה

 .במרכיבים אלה כפי שהתגלו בחברות ובתרבויות שונות
 צורת הקורס .2

בהתאם למודל שיוצג המיועד לכלול את מרכיביה העיקריים , ושה חלקיםעיקר הקורס יחולק לשל
 :של חוויית המלחמה

 . יתמקד באופיים המשתנה של הלוחמים בהיסטוריההחלק הראשון
 . ידון בצורות השונות של לחימההחלק השני

 . יתרכז באמצעים השונים שבאו לביטוי בשדה הקרבהחלק השלישי
 חובות הקורס .3

 .וטפת ופעילה בשעורים מהווה חובה בסיסיתהשתתפות ש -
 .והבחינה המסכמת תבחן הכרות זאת, הכרת הביבליוגרפיה היא חיונית -
בשילוב תוצאות הרפראטים שינתנו , הציון הסופי יקבע בהתאם להישגים בבחינה המסכמת -

 .במהלך השנה
 תוכנית הקורס 

 הגדרות ושיטות ניתוח .1
   . 51-71, 9-15' עמ, מההמלח, ענבר.               א
 122-127 ,41-33' עמ, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי .                ב

  שבחווית המלחמה   הייחוד .2
 .' פרק ו , חיילים,       קיגן

 ?מי נלחם .3
  "חיל מקצועי"ל " לוחם פרמיטיבי "מ .א

 164-151, 134-116 , 116-85'   עמתולדות הלחימה,         קיגן
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 . 202-189' עמ, חיילים, קיגן.'ג 
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Relations,   (1984),pp.4-227 
אפריל  (376 מערכות, " בין הנדסה לארכיטקטורה-המצביא והתכנון המערכתי", הכהןל גרשון "תא

 . 15-10' עמ,)2001
 ?איך נלחמים .4

 השאלה הדוקטרינרית  .א
 445-433' עמ, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי 
 השאלה התרבותית  .ב

 202-169,148-137,71-82,19-56 ' עמ, תולדות הלחימה, קיגן 
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 סוגי משטר והשפעותיהם  .ג
 .117-101' עמ, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי 

 ?במה נלחמים .5
 הרובד החברתי.       א

 , המלחמה ,ענבר.א: בתוך, " המימדים הנשכחים של האסטרטגיה ", הווארד .            מ
 .129-120'            עמ

D.Reiter and A.C.Stam, "DEMOCRACY and BATTLEFIELD EFFECTIVENESS", 
JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION ,42(JUNE 1998),PP.259-277 
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 בנין הכח  .ב
 270-219 , 205-216' עמ,תולדות הלחימה , קיגן

 המימד הלוגיסטי  .ג
 117-101'  עמ,מלחמה ואסטרטגיה , הרכבי
 285-273, תולדות הלחימה , קיגן
 )1998מרס  (356/7  מערכות, "לוגיסטיקה כגורם מסייע ומגביל  " ,שטריקס . ל  י"תא
  28-22' עמ

 המימד הכלכלי  .ד
  26-15' עמ, עלייתן ונפילתן של המעצמות הגדולות , קנדי .פ

  65-49' הווארד עמ
    המימד הטכנולוגי .ה

   339-289,188-171,148-137' עמ, חיליים, קיגן 
  98-80' עמ,  מלחמה-מלחמה ואנטי, טופלר  .א

 149-129' עמ,                       הווארד 
 "ל בעקבות קוסובו" מחשבות על צה–טכנולוגיה והכרעה " ,ל יצחק בן ישראל "                      תא

   43-34'  עמ, )2000יולי  (371 מערכות                      
  ?תרבות בלי מלחמה  .6

  82-56' עמ, תולדות הלחימה , קיגן
 
 ביבליוגרפיה     .4
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 ).1992 (עליתן ונפילתן של המעצמות הגדולות, קנדי. פ
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