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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 71-275-01: הקורס'   מס1948-2000בשיח המשפטי והתרבותי " בטחון ישראל"

 
 נורי-ד דליה גבריאלי"עו

 
 רציונאל הקורס

.  התרבותי והבטחוני של ישראל" ארגז הכלים"מפתח ב-הינו מושג" בטחון ישראל"המושג , מאז קום המדינה
 אבחר -אם יניחו על כף אחת כל האידיאלים שבעולם ועל הכף השנייה את בטחון ישראל: "בן גוריון אמר פעם

 ". בשניה
השתתפה " בטחון ישראל"בשם : והתגלה כגמיש להפליא, עבר המושג כברת דרך, מאז אמירתו של בן גוריון

ת חופש הגביל בית המשפט העליון א" בטחון ישראל"בשם ; וגם ערכה הסכמי שלום, ישראל במלחמות
בשנים האחרונות נדמה כי . יסוד חיונית לבטחון הלאומי-ובפעמים אחרות קבע כי שמירה על זכויות, הביטוי

 והוא חדל מלשמש , חל כרסום מסויים במעמדו של המושג
 .   תרבותי" מאליו-מובן"

 . בשיח המשפטי והתרבותי" בטחון ישראל"הקורס יעקוב אחר גלגוליו של המושג 
 .  שמאז קום המדינה" סיפור הישראלי"מקרה מבחן לבחינת התמורות שעברו מושגי יסוד בהמושג ישמש 
 מטלות הקורס

 . נקודות10בונוס של עד –נוכחות והשתתפות פעילה בדיונים 
 . מהציון30% -בחינה ביבליוגרפית מסכמת

, שם קבל הערותל, ציון-לתלמידים מוצע להגיש את העבודה לבדיקה טרום.  מהציון70% –כתיבת עבודה 
 . ולשוב ולהגישה לצורך קבלת ציון

 
 תכנית הקורס וביבליוגרפיה
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 Stuart Hall (ed.) (1997). Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. 
London, Sage Publications in Association with the Open University, pp. 44-51. 
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 רקע ועובדות: בטחון ישראל .ב

 Inbar, E. (1998). “Israeli National Security, 1973-1996”.  The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science Vol. 555,  pp. 62-81. 
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". ויישומם) מטרות ויעדים לאומיים, אינטרסים, ייעוד(מושגי יסוד , בטחון לאומי). "2002(יוסי , בן ארי 
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 )548546(לב   .שמור מדעי המדינה לפי מבו
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 )174657(דמ .שמור מדעי המדינה לפי ברז

 
 ?    אתוס מכונן זהות ישראלית-"בטחון ישראל" .ג

 תרבות דמוקרטית". של ישראל" הבטחון הלאומי"ההבניה החברתית של המושג ). "2001(ברוך , רלינגקימ 
 . 267-301'  עמ4-5

  ובספריה לפילוסופיה4כתב עת באולם 
  

 . תל אביב, דביר. 1936-1956, היווצרותו של המיליטריזם הישראלי-דרך הכוונת). 1995(אורי , בן אליעזר 
 )288023(דר   .אלי- בןשמור מדעי המדינה לפי
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 התרבות-בשיח כערך חיובי" המלחמה" הבניית מושג -המלחמה היפה). 2003(דליה , גבריאלי-נורי 
 .אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החברה, גמר לתואר שני- עבודת.1973-1967 ,הישראלי
 )593576(מל   .א בדלפק לפי גבר"עבודת מ

 
 Barzilai, G. and Inbar, E. (1996). “The Use of Force: Israeli Public Opinions”. Armed Forces 

and Society, 23 (1). Pp. 49-80. 
  בספריית מדעי החברה6כתב עת באולם 

 
  צומת של מיתוסים-"בטחון ישראל" .ד

 Moriarty, M (1991). “Myths”, ch. 1, pp. 19-33 in his Roland Barthes. Polity press, Cambridge. 
)592642   (9833תדפיס   

 
 תרבות דמוקרטית". האתוס הבטחוני והמיתוס של ישראל כחברה מיליטריסטית). "2001(משה , ליסק 

 .187-212' עמ, 2001, א"תשס, 4-5כרך 
  ובספריה לפילוסופיה4כתב עת באולם 

  
 .תל אביב, עם עובד . מיתוסים בתרבות הישראלית-שבויה בחלומה). 1988(נורית , גרץ 

 )268466(פילוסופיה ובמדף פתוח , שב וגם בספריה לספרות. גרץ990.01E 1995מהדורת 
 
 "שואה"ו" מצדה" 

' עמ, )10 (אלפיים". מצדה והשואה כמטאפורות הסטוריות: מות הזכרון וזכרון המוות). "1994.  (יעל, זרובבל 
42-67 . 

 וגם כתב עת בספריה לספרות) 311796 (4885תדפיס 
 

 -בשם הבטחון: בתוך". זכרון השואה והשלכותיו על תהליך השלום). "2003(דניאל , טל-ענת ובר, זפרן 
, )עורכים(אורי , אליעזר-ד ובן'מאג',  אלחאג.שלום ומלחמה בישראל בעידן משתנהל סוציולוגיה ש

 . 329-368' עמ, אוניברסיטת חיפה
 )568788(הב .שמור סוציולוגיה לפי בשם

 
 Nachman ben-yehuda (1995). The Massada Myth: Collective Memory Mythmaking in Israel. 

Madison: Wisconsin university Press. Bar-Tal, D. (1983). 
933.601 BEN-YEH (303845) 

 בשיח המשפטי " בטחון ישראל  " .ה
 כללי. 1 

' ע, "יחסי חוץ וסודות רשמיים, הבטחון המדינ: "'פרק ז" עבירות: "' חלק ב,1977-ו"התשל, חוק העונשין 
91-132. 

       בספריה למשפטים
     

, פפירוס, הישראלית בית המשפט העליון בעין החברה. סגל זאב, יוכטמן אפרים-יער, גד, ברזילי 
 . 94-101' עמ. אוניברסיטת תל אביב

 )237667(בי . שמור מדעי המדינה לפי ברז
  

.  מקורותיה והשפעתה על הדמוקרטיה הישראלית-ון הישראליתתרבות הבטח). "2003(ראובן , פדהצור 
  .87-117' עמ, 10 כתב עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים -פוליטיקה

  4כתב עת באולם 
  

 .409-422' עמ, מד, הפרקליט". מגמות: הבטחון והמשפט). "2000(אליקים , רובינשטיין 
 כתב עת בספריה למשפטים

 
 יסוד-פגש עם זכויותבמ" בטחון ישראל.  "2 
 

 .135-109' עמ. ירושלים, נבו. 1991-1948,  בטחון המדינה מול שלטון החוק-ישראל  ).1991(מנחם , הופנונג 
  )166233(יש .שמור מדעי המדינה לפי הופ

 
 .229-249' עמ', כרך ח, 1999, פלילים. כפוליטיקה" מניעת טרור"דיני : מרכז נגד פריפריה). "1999(גד , ברזילי 

  4כתב עת באולם 
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 . 17-39' עמ, ט" ימשפטים". זכויות האדם ובטחון המדינה). "1989(יצחק , זמיר 
 כתב עת בספריה למשפטים

 
 "חופש הביטוי"ו" זכות הציבור לדעת"מול " בטחון ישראל. "3

, קרטיתתרבות דמו". שינוי השיח הבטחוני בתקשורת והתמורות בתפיסת האזרחות בישראל). "2001(יורם , פרי 
 .233-265' עמ

  4כתב עת באולם 
 

 .871ד ז "פ. קול העם נגד שר הפנים 73/53 צ"בג 
 )212055 (2314תדפיס 

  
 .255, )3(ד מא "פ,  כהנא נגד הוועד המנהל של רשות השידור399/85צ "בג 

 )592092 (9822תדפיס 
   

 .617, )4(ב "ד מ"פ, הצנזור הצבאי הראשי'  שניצר נ680/88צ "בג 
 )261980 (2317 תדפיס

  
בנימין (, )מקראה (דמוקרטיה ובטחון לאומי בישראל: בתוך" מידע בצבת הבטחון). "1966(, שיף זאב 

 . 484-490' עמ. תל אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה) עורכים, עמי-נויברגר ואילן בן
 )321705(וב .שמור מדעי המדינה לפי דמו

 
  300פרשת קו : מקרה מבחן. 4 

 477' עמ) 2(ח "ד ל" פ'שר הבטחון ואח' נ' מ ואח"בע" חדשות "234/84צ "בג 
 )212057 (2316תדפיס 

 
 פעילות חבלנית ועדת החקירה לעניין שיטות החקירה של שרות הבטחון הכללי בנושא (ח ועדת לנדוי"דו 

 . 30.10.87,  דין וחשבון-")ועדת לנדוי("עויינת 
 327.12E 401407(וע .ישר( 

 
שירות הבטחון , ישראל ממשלת' נ' הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח  5100/94צ "בג,  4054/95ץ "בג 

 .817, )4(ד נג " פ',הכללי ואח
 )592103 (9823תדפיס 

 
ישראלי למדע המדינה   כתב עת-פוליטיקה". על חדרי עינויים ועל קירות אקוסטיים). "2003(דודי , זכריה 

 .61-86'  עמ,וליחסים בינלאומיים
  4כתב עת באולם 

 
 .תל אביב, ידיעות אחרונות. כ"טלטלה בשב). 1995(יחיאל , גוטמן 

 )295958(טל . גוטE 348.05במדף פתוח 
 
 " בטחון הישראלים"ל" בטחון ישראל"מ: 2000ישראל  .ו
  
 מאורי אילן  לאלחנן טננבוים: הטיפול בשבויים כמקרה מבחן 

 .2000-1948 , דימויי שבי וערכי לחימה- בתרבותשבויים). מאמר בכתיבה(דליה , נורי-גבריאלי 
 .י המרצה"יחולק ע


