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 : ת הקורסומטר

זה   ייעוד  מרכיב מהווה חלק ראשון מבין שלושה של  קורס  הקורסים   סדרת של    ההליבה של החוג. 

להקנות, באמצעות שיח פעיל וביקורתי בין המרצים ובינם לבין הסטודנטים, הכרות עם  הוא    הבכללות

אסטרטגית בתחום  ובמעשה  בהגות  יסוד  ושל  -אבני  גדולות,  היסטוריות  ותנועות  אומות  של  העל 

ניתן ל , מול  הנדרשים  המשאביםגייס למימושן את  מנהיגיהן. מה הוא אופק השאיפות הראוי? כיצד 

הצפויי ל  ם?האתגרים  אפשר  והסכמ   השיגןהאם  פעולה  שיתוף  של  של    –  הבדרכים  מלאכתה 

אחרים  בבכלים צבאיים או    אם  בין  –הדיפלומטיה? ומה קורה כאשר אין מנוס מעימות חזיתי בין רצונות  

כולו אלה הן שאלות היסוד המגדירות את תכליתו של החוג    )מאבקים פוליטיים, רעיוניים, כלכליים(?

 . , ושל הקורססמסטריאלית- התלת הסדרה שלואת תחום העיסוק 

על שהחלק הראשון מיועד להמחיש כי "סדנא דארעא חד הוא", ורבים מן האתגרים ומרכיבי המענה  

  ; יםרחוק עידנים  למרות שמקורם ב  ,ששמרו על חיוניותם טקסטים  קריאת  הפרק כיום ניתנים לזיהוי גם ב

   תקופות שקדמו לעידן המודרני.ב ,ם בעלי משמעות מכוננתיעיון בפרקים היסטוריוב

 

 : הקורס  תיאור

סיים על הגות ומעשה בהתמודדות של אומות ומנהיגיהן עם אתגרים  אמה מלמדים אותנו המקורות הקל

ממקורותינו  אסטרטגיים?   טקסטים  יקיף  בקורס  פל  – הלימוד  יוספוס  ועד  המקרא  לצד    –  ביוסאמן 

טקסטים מכוננים של תרבות המערב בתחום האסטרטגי, פרקי היסטוריה והכרות עם הגות אסטרטגית  

 בתרבויות אחרות. 
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המהלך )אם כך נכון לתאר  החל מן  על,  -יות נוקבות בסוגיות של אסטרטגיותוהמקרא מספק התבוננ

זאת( של בורא עולם בבחירתו באברהם העברי וביוצאי חלציו כבעלי שליחות ייחודית, המעוגנת באקט  

מדיני )מונח  ברית  גם בעת ההיא(  -של  מובהק,  ומתקפת  ועד  דיפלומטי  לדרמה של המצור האשורי 

מלכות ישראל ויהודה בין  התעמולה של רבשקה, כמו גם לדילמות )ולטעויות הטרגיות( בתמרון של מ

 הדים במציאות האסטרטגית של ימינו.  שגם להן ישמצרים למעצמות מסופוטמיה, 

 שהתקבע  –ספרו של תוקידידס על המלחמה הפלופונזית    –  נוסף  ןלטקסט מכונ  בהמשך יעבור השיעור

אלא גם כדרך התבוננות על מניעיהן של אומות )וערי מדינה(    וריבראיית המערב לא רק כמקור היסט

הטרגדיה של המערכה האתונאית בסיציליה והאסטרטגיות שנגזרו מהם.    –הפחד, הכבוד, האינטרס    –

והדיאלוג   היכולת;  לגבול  מעבר  אל  במאבק  המשאבים  מתיחת  של  לימינו  רלבנטית  תבנית  מציבה 

 סיקה של הראליזם המדיני. אהפך לקל הברוטלי של האתונאים עם בני מלוס כבר

גם מלחמות  ובשיבה למחוזותינו, מציבות  היוונים הדפו את הפרסים,  לא תמיד אימפריות מנצחות: 

רומא   עלייתה של  זאת,  עם  יחד  עדיף.  אויב  מול  גבורה  עמידת  החשמונאים מתאר אלטרנטיבי של 

אסטרטגית ה-והתגבשות  האימפריאלי  לדגם  אותה  שהפכה  שלה,  המערב, העל  תרבות  של  מעצב 

מתגלגלים עד   ו המורכביםוהציתה דיון, שגם הדי  –חרצה את גורל הריבונות של העם היהודי בארצו  

 .  העל הנדרשת להישרדות-היום, על אסטרטגית

וסיבותיה; הרומית  האימפריה  כיבושי    דעיכתה של  והאסטרטגיות שביסוד  הביזנטית;  האלטרנטיבה 

אל כל אלה מביאים אותנו    –ת'מאני(  ום הראשונים; ושוב בגלגול העחליפי)בימי מחמד וה  האסלאם

כמודרני מגדירים  שאנו  העידן  החשיבה .  שחר  של  המובהקים  הטקסטים  את  גם  להכיר  ראוי 

  .בת זמננוחשיבה האסטרטגית ל דווקא ים קרוב שבחלקםהאסטרטגית בסין הקדומה ובהודו 

 

 והרכב הציון:  חובות הקורס

   20%  :השתתפות פעילה בשיעוריםמוכנות לדיון ו

 20%  :(הקלאסית יה  רבהיסטו  ארוע מכונןדמות או    דקות של  15-10  באורךהצגה בפני הכיתה  רפרט )

  : סייםאניתוח דילמה אסטרטגית המתוארת במקורות הקל  :עמודים(  10)בהיקף של עד    עבודה מסכמת

60%   

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 

  60 :ציון עובר בקורס

 

 

 פירוט השיעורים )מפגשים(, הנושאים הנלמדים בכל שיעור וקריאת החובה והרשות בכל שיעור: 

 

, שקנו מה מבחין בינה לבין שלל המשמעויות של "אסטרטגיה" ?  על מהי-אסטרטגית:  1שיעור מס'  

מה מקומה בענייני מדינה, במערכת היחסים האנרכית בין אומות שאין בה  ?  להן אחיזה בשיח המודרני
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בראיית    –ריבון ונודע בה תפקיד מרכזי לאפשרות של השימוש בכוח? מה מקורם של הקונפליקטים  

 חז"ל? 

 

 :  ת חובהקריא

 בראשית רבה פרשה כ"ב.  –  קין והבל: על מה היו מדיינין? .1

2. Lawrence Freedman, Strategy: A History (Oxford UP, 2013), pp. IX-XVI. 

3. B.H. Liddell Hart, Strategy (New York: Meridian, 1991), pp. 353-360. 

 

סוגיות בנות זמננו בפרספקטיבה  לאורך זמן:    –יעדים, משאבים, איומים ואילוצים  :  2שיעור מס'  

מושגים  .  היסטורית כמה  זמננו  עד  על    SWOTכמו  בני  לדיון  רלבנטיים  ארגוני  אסטרטגי  ותכנון 

 על?-אסטרטגיית

 

 :ת חובהקריא

   SWOT, https://ksh.org.il/SWOT-מושג ה .1

 )משרד החינוך(,   " תכנון אסטרטגי"  .2

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/382D5802-2CC9-4A70-BFE7-

CD4ED2FEA4F0/9935/18_nispakh_1.doc  

 

ידע  ראיה רחבה וראיית הנולד מול    –  שועלים וקיפודיםאנשים בצמתי הכרעה: על  :  3שיעור מס'  

 מקצועי ספציפי ותבניות מחשבה מקובעות: מארכילוכוס דרך ישעיהו ברלין ועד טטלוק.

 

 ה:  ת חובקריא

John Lewis Gaddis, On Grand Strategy (New York: Penguin, 2018), pp. 1-27.  

 

 בענייני מדינהסיים  אעם הטקסטים הקל   להתמודדותהם עדיין מדברים אלינו: מבוא   :4שיעור מס'  

תרומתם ההיסטורית )והעדכנית( להכשרתם של אנשי מעשה; כיצד ניתן לעגן התמודדות עם סוגיות    –

 ?העולם בן זמננו בטקסטים הקלאסיים

 

 ה:ת חובקריא

היהודית",   .1 במסורת  "המלחמה  ענבר,  בינלאומיים,  מדינה אפרים  ויחסים  )האוניברסיטה    ממשל 

 . 14-1, עמ' אביב תשמ"ז() 26העברית( 

2. Charles Hill, Grand Strategies: Literature, Statecraft, and World Order (New 

Haven: Yale UP, 2010), pp.1-48 

 

https://ksh.org.il/SWOT
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/382D5802-2CC9-4A70-BFE7-CD4ED2FEA4F0/9935/18_nispakh_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/382D5802-2CC9-4A70-BFE7-CD4ED2FEA4F0/9935/18_nispakh_1.doc
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  : והרתעה   – בחירה, ברית  העל של "הפרויקט" היהודי?  -אסטרטגית  –  מקורותינו:  5שיעור מס'  

סיון לשנות את מאפייני הקיום האנושי; יאברהם ויורשיו )ואחר כך העומדים בהר סיני( כ"פיילוט" של הנ

 התקופה.מעשה כריתת הברית וזיקתו לנוהלים המדיניים של 

 

 ה:ת חובקריא

 בראשית ט"ו  .1

2. Daniel Elazar, "Covenant as the Basis of the Jewish Political Tradition," in Daniel 

Elazar (ed.), Kinship and Consent: The Jewish Political Tradition and Its 

Contemporary Uses (Ramat Gan: Turtledove, 1981), pp. 21-56.  

 

 : ת רשותקריא

1. Lawrence Freedman, Strategy: A History (Oxford UP, 2013), pp. 10-21. 

2. Mabio Coelho, "The Covenant in the Bible and Ancient Near East Literature, and 

the Relationship Between God and Men," ABS (July 2012),  

www.researchgate.net/publication/236687542_The_Covenents_in_the_Bible_and_a

ncient_near_east_literature_and_the_relationship_between_God_and_Men 

  

מבוקר  )גם כלפי שמיא(, ושימוש  של משא ומתן  דיפלומטיה    ,אסטרטגיה  –בראשית  :  6שיעור מס'  

מה אנו למדים על סוגיות    ;אברהם אבינו כאיש פשרות, כמפקד במערכה וכנושא ונותן עקשני  –  בכוח

 ?התיישבותית-הסדר המדיני והשימוש בכוח בחברת נוודים קדם

 

 ת חובה:קריא

 ל"ג.-בראשית פרקים י"ג, י"ד, י"ח פסוקים ט"ז .1

הגות  לחימה ומשטר חברתי בתקופת המקרא", בתוך מאיר חובב )עורך(,  -"דרכי  ,ישראל אפעל .2

 .  47-59עמ'  ,)תל אביב: עם עובד, תשל"ד( במקרא: מבחר מתוך עיוני החוג לתנ"ך לזכר ישי רון

 

 :ת רשותקריא

 (,18.04.2016) 929 עופר דובר, "אברהם זה הכי אחי",

https://www.929.org.il/page/14/post/428   

 

האיסוף מול ההערכה   – לכיבוש הארץאלפי שנה לפני לידל הארט: הגישה העקיפה : 7שיעור מס' 

והימנעות  -השילוב בין אסטרטגיתבהכנה המודיעינית של המלחמה;   לבין   ,מהכרעהעל של המתנה 

 . תפקידו של כוח חלוץ במהלכים אסטרטגיים תמרון לעומק;

 

http://www.researchgate.net/publication/236687542_The_Covenents_in_the_Bible_and_ancient_near_east_literature_and_the_relationship_between_God_and_Men
http://www.researchgate.net/publication/236687542_The_Covenents_in_the_Bible_and_ancient_near_east_literature_and_the_relationship_between_God_and_Men
https://www.929.org.il/page/14/post/428
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 ת חובה:קריא

 י"ד, ל"ב-במדבר פרקים י"ג .1

2. B.H. Liddell Hart, Strategy (New York: Meridian, 1991), pp. 3-6, 143-147, 371-385. 

 

 : נאום משה בספר דבריםרפרט

 

  : שאול, דוד ושלמה  –מכיבושים לדיפלומטיה  משבטים לממלכה, מגרילה למלוכה,  :  8שיעור מס'  

בגדוד   כפושט  דוד  האסטרטגי;  הצורך  מול  שמואל  של  שלמה    – הרפובליקניות  את וכמלך;  מחסל 

 . רוקם קשרים דיפלומטיים )ודיפלומטיים פחות( עם האזורהאיומים מבית ו

 

 ה:  ת חובקריא

 .כ"ה-פרקים ח, י ו ,שמואל א .1

 . י פרק ,שמואל ב .2

  פרקים ב, ה, י.  ,מלכים א .3

4. Abishek Mishra, "Diplomacy in the Ancient Near East: The Amarna System" 

Forbes and Fifth 12 (Spring 2018), https://www.forbes5.pitt.edu/article/diplomacy-

ancient-near-east 

 

  :ת רשותקריא

B. H. Liddell Hart, Strategy (New York: Meridian, 1991), pp. 361-370. 

 

 "גרילה"( –)אז והיום  : פושטים בגדוד רפרט

 

  –   בבל ופרסמצרים,  מול אשור )ארוע רבשקה(,    –דילמות בזירה אזורית משתנה  :  9שיעור מס'  

ה בשאלות  התעמולה( עיונים  )או  הציבורית  והדיפלומטיה  המעצמות,  מול  האסטרטגית    אוריינטציה 

 משמעות ההצהרה?: מה הניע את כורש, ומה ההקשר המודרני של בעתות מלחמה ושלום

 

 ה:ת חובקריא

 .כ-פרקים י"ח ,מלכים ב .1

 . פרק א ,עזרא .2

 . בערך "הצהרת כורש", ויקיפדיה ,"גליל כורש" הבבלי .3

 . 221-282עמ'  ,)תל אביב: מחברות לספרות, תשי"ח( התנ"ך כהיסטוריהורנר קלר,  .4

 (,  18.03.2018)  929  מתיה קם, "כורש והיהודים", .5

https://www.929.org.il/tag/77/post/22614    

https://www.forbes5.pitt.edu/article/diplomacy-ancient-near-east
https://www.forbes5.pitt.edu/article/diplomacy-ancient-near-east
https://www.929.org.il/tag/77/post/22614
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 : ת רשותקריא

"Cyrus the Great and Religious Tolerance," Tavaana (n/d),  

https://tavaana.org/en/en/content/cyrus-great-and-religious-tolerance  

 

 : חורבן בית ראשון רפרט

 

מס'   המערבית:  :  10שיעור  האסטרטגית  להגות  הפינה  לאבן  עד  וסלאמיס  מלחמה ממרתון 

מה . מה נלמד "בבית הספר של הסכנה"?  מבוא לתולדות יוון והסיבות לחשיבות הדיון  –  הפלופונזית

 אפשר לערי המדינה היווניות לעמוד מול מעצמת העל של זמנם? 

 

 ה:  ת חובקריא

 אצל:  1.1-21.2, " מה קדם למלחמה, " תולדות מלחמת פילופוניסתוקידידס,  .1

Robert B. Strassler (ed.), The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the 

Peloponesian War (New York: Free Press, 1996), pp. 3-16. 

2. Raymond Aron, Politics and History (New Brunswick: Transaction Books, 1984), 

chapter 2: "Thucydides and the Historical Narrative," pp. 20-46. 

 

 קריאת רשות:

Victor David Hanson, The Western Way of War: Infantry Battle in Classical Greece 

(New York: Knopf, 1989), pp. 3-51. 

 

 : מרתון ותרמופילאירפרט

 

מס'   בספרטה:  11שיעור  על המלחמה  והדיון  היסוד  זמננותוקידידס,    –  סיבות  בני  הדים   :עם 

המשנית של גרירה למלחמה על ידי בעל   והשאלה   –השאלה הגדולה של שינוי היסטורי במאזן הכוחות  

 . ברית זוטר

 

   ת חובה:קריא

 אצל: 1.66-1.91, 1.23-1.36, " מה הוביל למלחמה, " תולדות מלחמת פילופוניסתוקידידס,  .1

Robert B. Strassler (ed.), The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the 

Peloponesian War (New York: Free Press, 1996), pp. 3-16 . 

 

 :ת רשותקריא

Donald Kagan, The Peloponnesian War (New York: Penguin, 2003), pp. 1-54. 

https://tavaana.org/en/en/content/cyrus-great-and-religious-tolerance
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 בהלוטים: ספרטה ושיטת השליטה רפרט

 

מה היתה :  מיצוי היתרון היחסירתיעה מפני פשרה, ו:  האסטרטגיה של פריקלס:  12שיעור מס'  

משמעותה של שאלת הסנקציות על מגארה, ומה בחר פריקלס להקריב כדי לנטרל את היתרון הספרטני 

 כיצד עיצב נאום ההספד שלו את הזכרון ההיסטורי?  ביבשה?

 

 :ת חובהקריא

,  2.34-2.46, 2.21-2.22, 1.39-1.146  ",פריקלס כמנהיג, " תולדות מלחמת פילופוניסתוקידידס,   .1

 אצל: 2.65-2.59

Robert B. Strassler (ed.), The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the 

Peloponesian War (New York: Free Press, 1996), pp. 85-79 , 103-104, 110-118, 123-

128. 

 

 :ת רשותקריא

John Lewis Gaddis, On Grand Strategy (New York: Penguin, 2018), pp. 29-62. 

 

 : פריקלסרפרט

 

לגבי פופוליזם    לקחים לא צפויים:  ותוצאותיה המפתיעותקליאון, הפשיטה על האי  :  13שיעור מס'  

לנטי של חברה המבוססת על עילית צבאית קטנה  ב, וגם לגבי היחס האמביבהקשר האסטרטגי  ותעוזה

 .לאפשרות של אבידות משמעותיות בנפש

 

 ת חובה:קריא

 אצל:   4.1-4.41", הקרבות בפילוס ובאי ספאקטריה, " תולדות מלחמת פילופוניסתוקידידס,  .1

Robert B. Strassler (ed.), The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the 

Peloponesian War (New York: Free Press, 1996), pp. .246-223   

 

 ת רשות:קריא

Donald Kagan, The Peloponnesian War (New York: Penguin, 2003), pp. 137-156 . 

 

 : קליאון רפרט

 



8 

 

של    הקריטית עבור אתונה המשמעות –  אחד רחוק מדי  אי ניקיאס והאסון בסיציליה:  :  14שיעור מס'  

על מבצעי   , וההשלכות לדיונים האסטרטגיים בני זמננוההסתבכות ולבסוף האסון הצבאי בסיראקוזה

 התערבות שאפתניים שהסתבכו.

 

 ת חובה:קריא

פילופוניסתוקידידס,   .1 מלחמת  " תולדות  בסיציליה,  המערכה  על  ובסיראקוזה  באתונה  , " הדיונים 

 אצל:  7.87-7.82,  6.41-6.6

Robert B. Strassler (ed.), The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the 

Peloponesian War (New York: Free Press, 1996), pp. 365-385, 476-478.  

 

 ת רשות:קריא

Donald Kagan, The Peloponnesian War (New York: Penguin, 2003), pp. 251-274, 298-

323. 

 

  : סיראקוזהרפרט

 

לדעת   מה גורל החלשים,  –מרתון משלנו(  :  ועד למודיעין )אומן הדיאלוג במלוס  :  15שיעור מס'  

ניתן לטעון  האתונאים )אחרי שעמדתם הקשיחה מאז הארוע במיטילני(;   ויישומה  מה  זו  מול עמדה 

 מביסים אימפריה? בכל זאת איך ו מה אפשר לחשמונאים להחזיק מעמד, ? ובסיפורנו,הברוטלי

 

 ה:  ת חובקריא

 אצל:   5.116עד  5.84, " הדיאלוג עם בני מלוס, " תולדות מלחמת פילופוניסתוקידידס,  .1

Robert B. Strassler (ed.), The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the 

Peloponesian War (New York: Free Press, 1996), pp. 350-357. 

פלביוס .2 היהודים  ,בן מתתיהו  יוסף  –  יוספוס  ראובן מס, מלחמות  )ירושלים:  חגי  , תרגם שמואל 

 .29-24עמ'  ,ג-תשנ"ג(, ספר ראשון פרקים א

3. Michael Waltzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical 

Illustrations (New York: Basic Books, 1977), pp. 3-33.  

 

 קריאת רשות:

Donald Kagan, The Peloponnesian War (New York: Penguin, 2003), pp. 228-250. 

 

 : ברית החשמונאים עם רומארפרט
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  – היסטורית של הגמוניה גלובליתאיך בונים אימפריה: מכפר על הטיבר לתבנית  :  16שיעור מס'  

מה היה סוד ההצלחה של האסטרטגיה הרומית בתקופת הרפובליקה? מה היה תפקידן של המלחמות 

 הפוניות בהכרעה על השלטון באגן הים התיכון? 

 

 :  ת חובהקריא

Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome (New York: Liveright, 2016), pp. 131-

168.  

 קריאת רשות: 

Donald Kagan, On the Origins of War and the Preservation of Peace (New York: 

Anchor, 1996), pp. 232-280. 

 

 : קרב קאנהרפרט

 

מס'   דורם:  17שיעור  ובני  אוגוסטוס  יוליוס,  הקיץ:  חודשי  של  הדגם   איך  –  הקיסרים  התייצב 

 על וסדר פוליטי פנימי? -הרומי"? מה יחס הגומלין בין אסטרטגיתהאימפריאלי וה"שלום 

 

 :  ת חובהקריא

י"א,  -פסקאות א  ,ספר ראשון  ,)ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ב(  ספרי השניםקורנליוס טאקיטוס,   .1

 .  10-3עמ' 

לוטוואק,   .2 המאה אדוארד  עד  הראשונה  המאה  מן  הרומית:  האימפריה  של  רבתי  האסטרטגיה 

 . 21-70עמ'   ,(1982)תל אביב: מערכות,  השלישית לספירה

 

 קריאת רשות: 

Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome (New York: Liveright, 2016), pp. 253-

296. 

 

 : אוגוסטוס רפרט

 

חשיבותן של לכידות    –  איך האימפריה מנצחת: קמצא, בר קמצא ויוסף בן מתתיהו:  18שיעור מס'  

 . שורשי המרד הראשון ולקחיו; מתינות בשיקול הדעת בעת משבר ושל לאומית

 

 :ת חובהקריא

פלביוס   .1 בן מתתיהו  –יוספוס  היהודים  ,יוסף  ראובן מס, מלחמות  )ירושלים:  חגי  , תרגם שמואל 

   .271-233  חמישי, עמ'תשנ"ג(, ספר 
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  , )ירושלים: דומינו  בר כוכבא וראליזם מדיני בימינוחזון, לא פנטזיה: לקחי מרד  יהושפט הרכבי,   .2

 . 83-25עמ'  ,(1982

 

 :ת רשותקריא

 , תרגם שמואל חגי )ירושלים: ראובן מס, תשנ"ג(,מלחמות היהודיםיוסף בן מתתיהו,    –יוספוס פלביוס  

 . 302-275, 186-153שי, עמ' יספרים שלישי וש

 

 פלביוס  : יוספוסרפרט

 

כיצד הפכו שניהם   :סטרטגיות של התקוממות והשרדותא  –בר כוכבא ויוחנן בן זכאי  :  19שיעור מס'  

 גם היום? לדיון האסטרטגי )בישראל, ולא רק בה( הפולמוס רלבנטי   לדמויות סמליות ועד כמה

  

 :חובהת קריא

 . פרק רביעי ,אבות דרבי נתן, נוסחא א .1

  , )ירושלים: דומינו  לקחי מרד בר כוכבא וראליזם מדיני בימינוחזון, לא פנטזיה:  יהושפט הרכבי,   .2

 . 157-89עמ'  ,(1982

 

 קריאת רשות: 

 שמעתין אגדה ומציאות בסיפור יציאת רבי יוחנן בן זכאי מירושלים",    –  'תן לי יבנה וחכמיה'רונן יצחק, " 

 pdf-https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/164.0_11,  149-159 עמ' )תשס"ו(, 164

 

 : רבי עקיבא ועמדתו המדיניתרפרט

 

מס'   בגיבון-מאסטרטגית:  20שיעור  עיונים  ונפילה:  לשקיעה  מנצחת  שחלו    על  ובשינויים 

ניתן להפיק לקחים מיחס הגומלין בין חולי  . עד כמה  העל של האימפריה בשנות שקיעתה-באסטרטגית

 פנימי וחולשה חיצונית? כיצד השפיעה עליית הנצרות? 

 

 ה:ת חובקריא

1. Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire [the portable version] 

(New York: Viking, 1955), pp. 550-586. 

לוטוואק,   .2 של  אדוארד  רבתי  המאה האסטרטגיה  עד  הראשונה  המאה  מן  הרומית:  האימפריה 

 .  153-226עמ'   ,(1982)תל אביב: מערכות,  השלישית לספירה

 

  

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/164-11_0.pdf
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 :ת רשותאקרי

Charles Hill, Grand Strategies: Literature, Statecraft, and World Order (New Haven: 

Yale UP, 2010), pp. 126-133.  

 

 : קונסטנטינוס הגדול רפרט

 

  שנים   מאותמה אפשר לאימפריה להתקיים  :  תביזנטיהאסטרטגיה ה  –   אלף שנה:  21שיעור מס'  

 האמנם שלטון "ביזנטיני"? ?עליית האסלאםלמרות ושל רומא "המערבית", לאחר שקיעתה 

 ה:ת חובקריא

1. Edward Luttwack, "Grand Strategy and the Byzantine Operational Code" (Februray 

2009), www.nids.mod.go.jp/english/event/forum/pdf/2009/02.pdf  

2. B. H. Liddell Hart, Strategy (New York: Meridian, 1991) pp. 39-54.  

 

 :ת רשותקריא

1. Christos Antoniadis, "The Armies of Byzantium," Medium, 10 October 2019, 

https://medium.com/@christoss200/the-armies-of-byzantium-cfe649ec44e2  

2. Ian Hughes, "Who Was Belisarius and Why Is He called "Last of the Romans", 

History Hit, 6 September 2019,  

https://historyhit.com/who-was-belisarius-and-why-is-he-called-last-of-the-romans  

 

  : בליזאריוסרפרט

  

מס'   ו:  22שיעור  הנוצרית  האסלאם  הדוקטרינה  בהגות   –כיבושי  הדתי  הממד  של  מקומו 

מול    :האסטרטגית אוגוסטינוס,  של  בהגותו  צודקת  הג'האמלחמה  מצוות  של  כיצד    ד.משמעותה 

 ? בת זמננו למציאות האסטרטגית ןיהתיות פרשנוומותאמ

 

 :  הת חובקריא

1. Frederrick H. Russell, The Just War in the Middle Ages (Cambridge and New York: 

Cambridge UP, 1979) pp. 1-39.  

]תל אביב: עם עובד,    התנגשות בתוך האסלאם)מתוך    עמנואל סיוון, "ג'האד: מיתוס והיסטוריה"  .2

, ופרק שני: "מקורות" , פרק ראשון: הספריה הווירטואלית של המרכז לטכנולוגיה חינוכית, [(2005

 :  "החוק והמלחמה" 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21201 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21202  

http://www.nids.mod.go.jp/english/event/forum/pdf/2009/02.pdf
https://medium.com/@christoss200/the-armies-of-byzantium-cfe649ec44e2
https://historyhit.com/who-was-belisarius-and-why-is-he-called-last-of-the-romans
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21201
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21202
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 :רשות תקריא

]תל אביב: עם עובד,    התנגשות בתוך האסלאםעמנואל סיוון, "ג'האד: מיתוס והיסטוריה" )מתוך   .1

חינוכית[(,  2005 לטכנולוגיה  המרכז  של  הווירטואלית  וז,  הספריה  קולקטיבי",  י "מוטיבציה  כרון 

  "דבקות, גמישות ומבנה חברתי", "הפנייה פנימה",

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21203, 21204, 21205    

 

, המכון למדיניות  ICTקאעדה בחצי האי ערב",  -"מודוס אופרנדי של אלצוות ניטור אתרי ג'האד,   .2

   ,2015דצמבר   27נגד טרור,  

https://www.ict.org/UserFiles/JWMG-He-AQAP-MO-Dec15.pdf  

 

 כיבושי האסלאם אוגוסטינוס;: רפרט

 

סית  אהאיש, נסיבות חייו, והשפעת ספרו בסין הקל  –  ובמעבר חד: סון צה ועולמו:  23שיעור מס'  

 ומעבר לה: מה הקנה לו את חשיבותו? והמודרנית

 

 :ת חובהקריא

1. Liu Wusun (trans.), Sun Zi: The Art of War, Sun Bin: The Art of War (Beijing: 

People's China Publishing House, 1995), pp. 15-65. 

2. Lawrence Freedman, Strategy: A History (Oxford UP, 2013), pp. 43-53. 

 

 :ת רשותקריא

Saugat Adhikari, "Top 10 Contributions of Sun Tzu", Ancient History Lists (updated 20 

November 2019), https://www.ancienthistorylists.com/china-history/contributions-sun-

tzu  

 

 : ממלכות סין בעת העתיקהרפרט

 

הוא נחשב "מודרני"  במה  מה הופך את הסיני עתיק היומין לרלבנטי כל כך כיום?  :  24שיעור מס'  

זמננו  יותר  ומתאים   לגבי    קלאוזביץ?אשר  מלמציאות  עמדתו  משמעות  הידע   מרכזיותמה    של 

 ? ניהמודיעי

 

  

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21203
https://www.ict.org/UserFiles/JWMG-He-AQAP-MO-Dec15.pdf
https://www.ancienthistorylists.com/china-history/contributions-sun-tzu
https://www.ancienthistorylists.com/china-history/contributions-sun-tzu
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 :הת חובקריא

1. Mark McNeilly, "The Battle of the Military Theorists: Clausewitz vs. Sun Tzu," 

History News Network (n/d), https://historynewsnetwork.org/article/158123  

2. John Sullivan, "Sun Tzu on Espionage or: How I Learned to Stop Worrying and 

Love the Double Agent," Small Wars Journal (n/d), 

https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/sun-tzu-espionage-or-how-i-learned-stop-

worrying-and-love-double-agent  

 

 קריאת רשות: 

  , מאיר אלרן, גבי סיבוני וקובי מיכאל )עורכים(   ",'אסטרטגיית צה"ל'המודיעין בטוב, "מקומו של  -דוד סימן

 . 119-125עמ'   ,(INSS ,2016)תל אביב:  "אסטרטגית צה"ל" בראי הביטחון הלאומי

 

 מודיעין בשדה הקרב רפרט:

 

מס'   להודים...(:  25שיעור  )בעיקר  לטוב  זכור  קאוטיליה  מדיני  וגם  לראליזם  מבוא  עוד  וצבאי,  : 

 ולחשיבותן של בריתות, מזימות וצירופי כוחות. 

 

 :הת חובקריא

Kautilya’s Arthashastra, trans. R. Shamasastry, books IX and X, pp. 490-540,  

https://csboa.com/eBooks/Arthashastra_of_Chanakya_-_English.pdf 

 

 :ת רשותקריא

"Athashastra," Ancient History Encyclopedia, https://www.ancient.eu/Arthashastra  

 

 : האימפריה המאוריתרפרט

 

ביניים  :  26שיעור מס'   מה משמעותה של מה למדנו?  חדש תחת השמש )כמעט(:   אין  –סיכום 

 סית, והיפה, לדיון?  אומה תורמת הספרות הקל הכשרה לחשיבה אסטרטגית?

 

 ה:  ת חובקריא

 כפרק מסכם?   –תהלים קמ"ד  .1

2. John Lewis Gaddis, On Grand Strategy (New York: Penguin, 2018), pp. 63-91. 

 

  

https://historynewsnetwork.org/article/158123
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/sun-tzu-espionage-or-how-i-learned-stop-worrying-and-love-double-agent
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/sun-tzu-espionage-or-how-i-learned-stop-worrying-and-love-double-agent
https://csboa.com/eBooks/Arthashastra_of_Chanakya_-_English.pdf
https://www.ancient.eu/Arthashastra
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 :ת רשותקריא

Victor David Hanson, Carnage and Culture: Landmark Battles in the Rise of Western 

Power (New York: Anchor, 2012), pp. 62-98.  


