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 הקורס   תיאור

ל   דיוןה הן  יתייחס  והבקורס  הסכסוך  לתולדות  המוצא מהותון  נקודת  בין  חדה  ההבחנה  ה  תהיה  . 

סכסוך  המעורבים בו נושאים איתם, לבין טיבו של  )והדתות(  שהעמים  ההיסטוריים העמוקים  המטענים  

בהקשר הקונקרטי של נתחיל לסקור את הסכסוך  כדי להתחקות אחר שורשיו,    . לפיכך, בן זמננולאומי  

-ההמאה    סוף משלבי היווצרותו הראשונים ב  הסתעפויותיונבחן את  :  תולדות הרעיון הלאומי המודרני

, ועד  על במת ההיסטוריה המודרניתהערבית,    , הציונות והלאומיות , עם הופעתן של שתי התנועות19

 חטיבות כרונולוגיות:   בעהקורס יבחן ש .21-לראשית המאה ה

   ;המפגש הראשוני בין היהודים לערבים בארץ ישראלהופעתה של הציונות כרעיון לאומי ו .1

המנדט,   .2 כינון  בלפור,  הציוניהצהרת  הפרויקט  הזהות ולמולם,  ,  התבססות  התגבשות 

 ; מתרפ"ט והלאה ,ותפקידו של המופתי בליבוי הסכסוך והרחבתו הפלסטינית

ה .3 מדיניים,  קוממיותמלחמת  להסדרים  בהוב,  הניסיונות  מצרים  הכלל  תלותפקיד  - העמדה 

 ; 1956מלחמת פעולות התגמול ותפיסת הבטחון הישראלית ומימושה בולמולה,  –רבית ע

 המלחמה ;מדינת ישראל, מדינות ערב והפלסטינים למלחמת ששת הימים  שהובילה אתהדרך   .4

 ; י השבר של המלחמה הקרה ו"השתרגות" הסכסוך על קו, כולל ותוצאותיה ;עצמה

הראשונים .5 סימני המפנה  ובעקבותיה  הכיפורים  ;  מלחמת ההתשה  יום  והשלכותיה; מלחמת 

 ;  ביקור סאדאת והשלום עם מצריםמהלך הדרמטי של וה



 

 

אוסלו ומאמצי ם, כולל  עידן התקווה לשלו, וקריסת הזיקה בין הסכסוך לבין המלחמה הקרה .6

 כשלון מאמצי ההסדרעד ל המו"מ מול סוריה

על    אסלאמיסטי-המימד הדתי)או אף השתלטות(  חדירת  ו  עליית כוח של חזבאללה וחמא"ס .7

  הסכסוך. 

)ושל   הקורס  של  המבט  מפתח    שייכתבו עבודות  הנקודת  בדמויות  להתמקד,  תנסה    – במסגרתו( 

המפעילים    ,ההיסטוריה כפרי החלטותיהם ומעשיהם של בני אדםמתוך ראיית    –  מנהיגים והוגי דעות

 ,שיקולים שהובילו אותםהו ,המציאות כפי שניצבה לנגד עיניהם תוך חתירה להבנת  את שיקול דעתם;

 בכמה רבדים:  הסכסוך  נבחן את התפתחותבכל אחד מן השלבים בנתיבי העימות.  ,ואת שני העמים

  למיניה. מ"מאורעות" למלחמה, ושוב ל"התנגדות"  –והמאבק האלים  חזיתות העימות הישיר •

 . והדינמיקה של "ההתנגשות בתוך האסלאם" , מדינות ערב – האזורימעגל ה •

   .ות כלפי האזור והסכסוךמדיניות המעצמהסדר העולמי והשתקפויותיו ב – הגלובאלימעגל ה  •

הן  נתן לעוצמתו של הפיתוי, עבור הצד הערבי )והפלסטינים( לחבור לכוחות מדיניים,  ימשקל מיוחד י

להכרעה   – לכאורה    –אזוריים, בעלי מאפיינים טוטליטריים, בשל ההבטחה הגלומה בהם  הן  עולמיים ו

בעיית חשיבותה של  :  ייבחנו גם שאלות טעונות מבחינה פוליטית  מלאה במאבק ההיסטורי נגד הציונות.

כאחד המרכיבים המשמעותיים ביותר של הסכסוך, על מכלול   –הן הפלסטינים והן היהודים    –טים  הפלי

המאבק על ירושלים; שאלת ההתיישבות היהודית על כל רבדיה; והמימד הערכי  עוצמתו של  היבטיה;  

  של דרכי הפעלת הכוח משני עברי המתרס )על השלכותיו בשאלת הלגיטימציה(.

 

 מטרת הקורס 

הישראלימטרת הק הסכסוך  שורשיו של  להבנת  יסודות  להניח  היא  הדרך שבה -ורס  מהותו,  ערבי, 

ואף   גלובליות(  השלכות  )עם  אזורי  לסכסוך  מקומי  ממאבק  הפך  בו  והאופן  והסתעפויותיו,  התנהל 

לעימות דתי. על בסיס היכרות עם עמדות היסוד של הגורמים המעורבים בו, הקורס מיועד להקנות הן  

והן תובנות באשר למהותן של הכרעות   – מדיניים, צבאיים, רעיוניים    – ועים המרכזיים  ידע על האר

בדגש על  – היסטוריות במאבקים לאומיים. בתוך כך, ייבחנו גם הנסיונות לפרק את הסכסוך למרכיביו 

 ולהביא ליישובו )או לניהולו באורח אלים פחות( בטווח הנראה לעין.   –המכלול הפלסטיני 

במימד המתודולוגי, הקורס יקנה בסיס לדיון עקרוני על תפקידן המעצב של דמויות מפתח ועל המתח  

הסובייקטיביות   ההתבוננות  זוויות  לבין  ועובדתית,  היסטורית  ראייה  שני    –שבין  של  ה"נרטיבים" 

הצדדים. כנגזר מכך, הוא מיועד גם להמחיש ולנתח את עומק הפער בתפיסת המציאות ההיסטורית  

במימד    –של הגורמים השונים. בין מטרותיו יהיה גם העיון במאפייני המאבק והלחימה ברמת השטח  

זיהוי זיקת הגומלין שביו מאפיינים אלה ובין המימד המדיני )המאבק בזירה   – ביטחוני, אך בצידו  -הצבאי

 הדיפלומטית והתודעתית( בהקשריו הרחבים יותר.  

 

  



 

 

 והרכב הציון  חובות הקורס

   25%: דקות מקסימום( 10)עד  דמות בתולדות הסכסוך עלבכיתה  הצגה

 15% – עמודים  2  –עבודת אמצע קצרה 

 60% :עמודים( על הכרעה היסטורית מסוימת בתולדות הסכסוך 10) כתיבת עבודה מסכמת

 60ציון עובר בקורס: 

 .  יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור

 

 השיעורים פירוט 

   ת הקורסבמקראיכללו  *** -המסומנים בהפריטים 

  ערבי?-? להיסטוריה? של הסכסוך? הישראלימבואפירוק לשוני:  : 1 מס' שיעור

 " "מבואמדוע זהו רק  •

   או כדיציפלינה פרשנית/ הרמנויטית??  ההיסטוריה כמדע מתודולוגיים:    היבטים  –  " היסטוריה " •

ולא  )   " ערבי -"ישראלי • "כנענים"  ו(;  "עמלק" לא  ביקורתית  עם התבניתראיה  של    התמודדות 

 "נרטיב" סובייקטיבי

 : לעיון בכיתה 

ולטרור: המרכז למורשת המודיעין,    של אמנת חמא"ס   22סעיף  *** במאי    5)מרכז המידע למודיעין 

2006): info.org.il/data/pdf/PDF_18894_1.pdf-http://www.terrorism 

 .il/Items/01734/3.pdfhttp://rabincenter.org    -  1994מאי ב 4נאום יצחק רבין בקהיר,  ***

 

 שורשי הסכסוך בהקשרם: 2 מס' שיעור

   אירופהמערב בולות גהתפשטותה מעבר לועליית הלאומיות כגורם מארגן בסדר המדיני  •

 והאיטלקי  עיון במקרה היווני •

 ...)מפינסקר עד הרצל( השלכות על הזהות היהודית •

 סורית באימפריה העת'מאנית -...והערבית •

 :  ת חובהקריא

Amy Dockser Marcus, Jerusalem 1913: The Origins of the Arab-Israeli Conflict (New 

York: Viking, 2007), pp. 105-133. 

 :  קריאה מומלצת

“British Imperial Connexions to the Arab National Movement,” wwi.lib.byu.edu: 

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/British_Imperial_Connexions_to_the_Arab_National

_Movement 

http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_18894_1.pdf
http://rabincenter.org.il/Items/01734/3.pdf
https://wwi.lib.byu.edu/
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/British_Imperial_Connexions_to_the_Arab_National_Movement
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/British_Imperial_Connexions_to_the_Arab_National_Movement


 

 

 אנית מבעקבות קריסת האימפריה העות'ארץ ישראל : 3 מס' שיעור

 מהלכי המלחמה בארץ ישראל  •

  סותרות או משלימות?  –מק'מהון; בלפור( -חסיין  פיקו;-)סייקס בריטניההבטחות  •

 הצגה בכיתה  –האמיר פיצל/ חיים וייצמן  :ויצמן ומשמעויותיו-הסכם פיצל •

  :לעיון בכיתה 

 : www.jewishvirtuallibrary.org, *** חילופי המכתבים בין השריף חוסיין במכה ומק'מהון בקהיר

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/hussmac1.html 

 :  הארכיון הציוני המרכזי, הצהרת בלפור ***

http://www.zionistarchives.org.il/datelist/Pages/Balfour.aspx 

 https://katzr.net/f5e261:  ויקיפדיה,  1919וייצמן, ינואר -הסכם פיצל ***

 קריאת חובה: 

)תל אביב: עם עובד,    ויד: מאמרים אישיים, פוליטיים והיסטורייםומדיר יאסין עד קמפ דיי בני מוריס,  

   .40-69עמ'   , "ויצמן והערבים":(2018

 :  קריאה מומלצת

,  (2015)תל אביב: אופוס,    צרפת והמאבק שעיצב את המזרח התיכוןקו בחול: בריטניה,  ג'יימס באר,  

 .  97-52עמ' 

 

 ראשית המאבק על מאפייני המנדט הבריטי : 4 מס' שיעור

 הצגה בכיתה  - הרברט סמואל /לויד ג'ורג' -בריטניה כהגמון אזורי ועולמי  •

 מניה שוחט: הצגה בכיתהמסגרות ההגנה הראשונות:  •

  ?ונקודת ההחמצה של התנועה הציונית – )עלייה שלישית ורביעית(ב היהודי היישו •

 תפקידו של המופתי בהעמקת הסכסוך  •

 לעיון בכיתה: 

 ,  1922ביולי   24, כתב המנדט הבריטי על ארץ ישראל *** 

https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20mandate%20for

%20palestine.aspx 

 חובה:  קריאת

Elie Kedourie, "Sir Herbert Samuel and the Government of Palestine," Middle Eastern 

Studies 5(1) (January 1969), pp. 44-68.  

 :  קריאה מומלצת

Efraim Karsh, "The San Remo Conference 100 years On", BESA, 24 April 2020, 

https://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/san-remo-conference 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/hussmac1.html
http://www.zionistarchives.org.il/datelist/Pages/Balfour.aspx
https://katzr.net/f5e261
https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20mandate%20for%20palestine.aspx
https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20mandate%20for%20palestine.aspx


 

 

 השימוש בכוחציוני על -הפולמוס הפניםמאורעות תרפ"א ותרפ"ט וראשית : 5 מס' שיעור

   הצגה בכיתה  -זאב ז'בוטינסקי : הפולמוס על מהות המאבק והשימוש בכוח •

 לקחי הערבים מסבב האלימות הראשון •

פלסטינית • פוליטית  הנהגה  היה אחרת?    –  התגבשותה של  אפשר   –מוסא עלמי  האם 

 הצגה בכיתה 

 מאורעות תרפ"ט והשלכותיהם •

 : לעיון בכיתה 

 il :https://katzr.net/e7c1b9-תתרבו  זאב ז'בוטינסקי, "על קיר הברזל )אנו והערבים(", ***

 קריאת חובה:  

 . 265-296  עמ' ,(2013)ירושלים: כתר,  ערבי-בסכסוך היהודיתרפ"ט: שנת האפס הלל כהן, 

 :  קריאה מומלצת

Ari Shavit, My Promised Land: The Triumph and Tragedy of Israel (New York: Spiegel 

and Grau, 2013), pp. 25-47.  

 

 תרצ"ט -תרצ"ו "המרד הערבי הגדול"/ מאורעות : 6 מס' שיעור

 ההסלמה באלימות והלחימה ביהודים ובשלטונות המנדט ,והשלכותיהיה החמישית יהעל •

  – אורד וינגייט : היציאה מן הגדרפלוגות הלילה :  השינוי בדפוסי המענה הביטחוני היהודי •

 הצגה בכיתה 

 ועדת פיל והצעת החלוקה הראשונה   •

 הצגה בכיתה  –אליהו ששון : "כנופיות השלום" -ערבית ו-המחלוקת הפנים •

 : בכיתה לעיון 

 :  SCRIBD, 1938אוקטובר ב 3, (*** דיווח מודיעיני סודי ביותר, אליהו ששון למשה שרתוק )שרת

 http://www.scribd.com/doc/12864644 / 

 קריאת חובה: 

)ירושלים: יד יצחק   1936-1940ישראל -בארץמחלוקה לספר הלבן: מדיניות בריטניה נתנאל קצבורג, 

 .57-21 עמ' ,(1974צבי,  בן

 :  קריאה מומלצת

  ,(2012)תל אביב: הקיבוץ המאוחד,    שה יחידים: דמויות חריגות בארץ בשנות השלושיםישהדרה לזר,  

 .  254-209, 126-96עמ' 

 

 

https://katzr.net/e7c1b9
http://www.scribd.com/doc/12864644/
http://www.scribd.com/doc/12864644/
http://www.scribd.com/doc/12864644/


 

 

 חג' אמין וברליןה, ימלחמת העולם השני: 7 מס' שיעור

 ותעמולת "רדיו זייסן" בערבית   התקדמותו של רומל ,המדיניות הנאצית במזה"ת  •

 הצגה בכיתה   –חוסייני  -חג' אמין אל:  פגישה עם היטלרעד העיראק  מ  –תפקידו של חג' אמין   •

 "שמחת עניים"?  –התארגנות היישוב והתכניות הבריטיות  •

 הצגה בכיתה  -ווינסטון צ'רצ'יל והציונות : הקמת הבריגדה ומעמד היהודים כבעלי ברית  •

 : לעיון בכיתה 

*** Neil Godfrey, "What the Grand Mufti and Hitler Talked About," November 28, 1941, 
https://vridar.org: 
https://vridar.org/2015/10/22/what-the-grand-mufti-and-hitler-talked-about-november-
28-1941/ 
 

 . 312-232 , 717-178עמ'   ,(9919)תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  שירים שמכברנתן אלתרמן, *** 

 : ת חובהקריא

Jeffrey Herf, "Hate Radio: The Long, Toxic Afterlife of Nazi Propaganda in the Arab 

World," The Chronicle of Higher Education, 22 November 2009, 

http://chronicle.com/article/Hate-Radio-Nazi-Propaganda-in/49199/  

 :  קריאה מומלצת

   .148-154 עמ' ,(1996הוצאה פרטית,   :)תל אביב חג' אמין וברלין ג'ני לבל, 

 

 להכרזת העצמאותהדרך  :8 מס' שיעור

 הצגה בכיתה  –ושאלת ארץ ישראלארנסט בווין : והאמריקנית –שאלה האנגלית ה •

 פרדוכס ההמשכיות: סן פרנסיסקו ומעמד כתב המנדט •

 ותפקיד המחתרות חרפת המאבקה •

 התמורות במערכת הגלובלית וההחלטה הבריטית להחזיר את המנדט  •

 הצגה בכיתה - בו גוריון במבחן מלחמה: וההיערכות למלחמה כוללת"הסמינר"  •

 מלחמה: "הקרב על הדרכים", המעבר למבצעים גדולים והקריסה הפלסטינית •

 היסוסים והכרעה בוושינגטון ובתל אביב •

 : לעיון בכיתה 

 354-356,    31-34  עמ'  (,2003תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  )  )תש"ח(   הטור השביעינתן אלתרמן,  ***  

לקראת קץ המנדט דוד בן גוריון:  מתוך    ,מברק לראובן זסלני", "הנחות מדיניות" " דוד בן גוריון,    ***

ןהעיזבון:   (, בעריכת מאיר אביזוהר )שדה בוקר: המרכז 1947מרס    –  1946ביוני    29)זכרונות מן 

   .83-80עמ'  ,(1993למורשת בן גוריון והוצאת עם עובד,  

 

https://vridar.org/
https://vridar.org/2015/10/22/what-the-grand-mufti-and-hitler-talked-about-november-28-1941/
https://vridar.org/2015/10/22/what-the-grand-mufti-and-hitler-talked-about-november-28-1941/
http://chronicle.com/article/Hate-Radio-Nazi-Propaganda-in/49199/


 

 

 קריאת חובה: 

אוניברסיטת  תל אביב:  )   1947-1948בין שתי ערים: הערבים הפלסטינים בירושלים וביפו  איתמר רדאי,  

 . 268-231 (, עמ'2015מרכז דיין,  , תל אביב

 :  קריאה מומלצת

Benny Morris, 1948: A History of the First Arab-Israeli War (New Haven: Yale 

Univeristy Press, 2008), pp. 37-74. 

*** Clark Clifford and Richard Holbrooke, "President Truman's Decision to Recognize 

Israel," Jerusalem Center for Public Affairs, no. 563, May 2008.  

 

 "אלה יעמדו" : 9 מס' שיעור

 פלישת צבאות ערב ומאפייני הלחימה עד להפוגה הראשונה  •

 הצגה בכיתה  –יצחק שדה דמות הלוחם:  מה חולל את המפנה? •

 הדיפלומטיה של תקופת הלחימה •

 הצבאי "הצ'כי" לישראל ועמדת ברה"מ הסיוע  •

 הצגה בכיתה   –המלך עבדאללה )וגולדה מאיר( האמנם "קנוניה"?  – ההבנות עם ירדן  •

 : לעיון בכיתה 

דוד בן ", מתוך אלי שאלתיאל )עורך(,  1948מאי    12דוד בן גוריון, "דברים בישיבת מועצת העם,   ***

)ירושלים: מדינת ישראל, תשנ"ז(, עמ'    1948-1963מבחר תעודות,    –גוריון: ראש הממשלה הראשון  

25-22. ***. 

 ת חובה:  קריא

 . 201-247(, עמ' 2015אפי מלצר בע"מ, רעות: ) אל מול פני המלחמה החזקהאון, -מרדכי בר

 :  קריאה מומלצת

ישראל",   מדינת  בהקמת  המועצות  ברית  "תמיכת  רואי,  מלחמת יעקב  על  מחקרים  כחולמים:  היינו 

 . 179-199, עמ' (1985)גבעתיים: מסדה,  , בעריכת יהודה ואלךהקוממיות

 

 משביתת הנשק לגישושי שלום : 01 מס' שיעור

 הצגה בכיתה –ראלף  באנץ'  : ותפקיד התיווך הבינלאומי  שיחות רודוס ומאפייניהן •

 והמבצע שלא בוצע   עיצוב קו שביתת הנשק עם ירדן •

הצגה    –חוסני זעים  :  חמה, אלמגור(-שאלות לא פתורות בצפון וההדרדרות לעימותים )אל •

 בכיתה 

 : לעיון בכיתה 

*** Israel-Egypt Armistice Agreement, 24 February 1949.  



 

 

 קריאת חובה:  

עמ'    ,(2004)אור יהודה: דביר,    1948קוממיות ונכבה: ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב,  יואב גלבר,  

396-377.   

 :  קריאה מומלצת

(,  2000: צ'ריקובר,  ל אביב)ת  הרתעה ושלום: נסיונות ישראל להגיע להסדרים מדיניים שאול זיתוני,  

   .90-19עמ' 

 

 וסוגית המיעוט הערבי בישראל – שתי שאלות פליטים : 11 מס' שיעור

   התהוותה של בעיית הפליטים הפלסטיניים •

 הצגה בכיתה  –משה שרת : ומדיניות ישראל ועידת לוזאן •

 הפליטים היהודים ממדינות ערב •

הערבי,  ה • המיעוט  כלפי  )האופסימיסט(  :  1966-1948מדיניות  חביבי  הצגה   –אמיל 

 בכיתה 

 לעיון בכיתה: 

*** United Nations General Assembly Resolution 194-III, December 11, 1948. 

 קריאת חובה: 

עמ'    (,2004)אור יהודה: דביר,    1948קוממיות ונכבה: ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב,  יואב גלבר,  

376-346 .  

 

 מוסקטיר" "עלייתו של נאצר והדרך למבצע סיני/ : 21 מס' שיעור

 והשלכותיה המדיניות  1952-הקצינים בהפיכת , מרכזיותה של מצרים •

 הצגה בכיתה  –פנחס לבון ובנימין גיבלי : "העסק הביש"  •

 "חץ שחור" והעסקה הצ'כית  הפדאיון ופעולות התגמול: –מלחמות הגבול  •

משה :  צבאיות ומדיניות  –מבצע סיני ותוצאותיו ולג'יריה )צרפת( אמשבר סואץ )בריטניה(   •

 דיין: הצגה בכיתה 

 : בכיתה לעיון 

*** Ilan Troen, "The Protocol of Sevres: British/French/Israeli Collusion Against Egypt, 

1956," Israel Studies 1(2) (Fall 1996), pp. 122-139. 

 קריאת חובה: 

 . 239-282, הרתעה ושלוםשאול זיתוני, 

 :  קריאה מומלצת

 . 292-349 עמ' ,(2009ידיעות ספרים,  ביב: )תל א אלוף הנצחון: אסף שמחוניעמוס כרמל, 



 

 

 ראשית דרכה של "המהפכה הפלסטינית" : 13 מס' שיעור 

ברית נגד  נאצר  -גמאל עבד אל:  ערב" -קומיון אל-הנאצריזם בשיאו ותפקיד תנועת "אל •

 הצגה בכיתה –בגדאד 

  1958 הטלטלה של •

 הצגה בכיתה –אחמד שוקיירי נאצר מקים את אש"פ:  •

   - ראשית תנועת "פת"ח"  – מדוע ערפאת בחר בדרך אחרת •

 ( 1.1.65"פרוץ המהפכה" )פיגוע במוביל הארצי, ו ההשראה האלג'יראית •

 הסלמה ה, ותפקיד המשטר הסורי ביהמאבק על המים, תעלת ההטי •

 :קריאת חובה

 .9-54(, עמ' 1970אפשטיין, -)תל אביב: לוין "פתח" אהוד יערי, 

 :  קריאה מומלצת

Eliezer Be'eri, Army Officers in Arab Politics and Society (New York: Praeger, 1970), 

pp. 373-400 . 

 

 ששת הימים כנקודת מפנה: 14 מס' שיעור

 סובייטי  -נאצר נענה לאתגר הסורי •

 כלפי ישראל  ארה"במדת ה"רגאטה" שלא הפליגה, וע, םשל בתפקוד האו" כ •

 עוצמת הרטוריקה הערבית כגורם מעצב  •

 הצגה בכיתה –לוי אשכול ; במערכת הישראלית – והכרעה  –היסוסים  •

חכים עאמר וחלקו בתבוסה -פילדמרשל עבד אלוקריסת הצבא המצרי:    –ההכרעה באויר   •

 הצגה בכיתה  –

 ירושלים במלחמה •

 הגולןהרקע לכיבוש רמת  •

 קריאת חובה:  

)תל אביב: שלם/דביר,   שישה ימים של מלחמה: המערכה ששינתה את פני המזרח התיכוןמיכאל אורן,  

 . 211-163 (, עמ'2004

 :  קריאה מומלצת

 : " 1967יוחאי סלע, "אחמד סעיד ומצרים במלחמת ששת הימים, יוני 

1613.htm-mago.co.il/Editor/defense-http://www.e 

 

 

 

http://www.e-mago.co.il/Editor/defense-1613.htm


 

 

 

 ומה שבעקבותיה 242:  51 מס' שיעור

 הסכסוך "משתרג" על המלחמה הקרה •

לינדון : קיומה של התחייבות אייזנהאואר(-)כלקח מאיחשבת מסלול מחדש ארה"ב מ •
 הצגה בכיתה  –ביינס ג'ונסון 

   למה נדרשו חמשה וחצי חודשים? –ההחלטה  •

 הצגה בכיתה  –גונאר יארינג : אמצים ראשונים להסדרמ •

 לקחי התבוסה ועמדת הסירוב הערבית •

 ועידת ח'רטום  •

 : לעיון בכיתה 

 . 1967יוני    19נאום ג'ונסון,  *** 

 . )יש גם גרסה עברית באתר הכנסת( 1967נובמבר ב 22,  242החלטת מועצת הביטחון  ***

 : ת חובהקריא

- )מודיעין: כנרת, זמורה  הזמן הפלסטיני: שלוש השנים שבהן ישראל הפכה כנופיות לעם יואב גלבר,  

 . 231-182עמ'   ,(2018  ביתן, דביר,

 

  היושוב בשולי – הפלסטינים במרכז הזירה :61 מס' שיעור

 עליית המרכיב הפלסטיניהרקע ל •

   הצגה בכיתה  –ג'ורג' חבש  : השתלטות פת"ח והחזיתות על אש"פ •

 שלון( להשתלט על הגדה המערביתיסיון )והכיהנ •

 ? )ובכראמה( "הדרך לירושלים עוברת בעמאן"  •

 הצגה בכיתה   -המלך חוסיין : ספטמבר השחור ותפקיד ישראל )וארה"ב( •

 1972-1971 המאבק בעזה •

 

 : לעיון בכיתה 

 . 1968, האמנה הלאומית הפלסטינית*** 

 קריאת חובה: 

- )מודיעין: כנרת, זמורה  הזמן הפלסטיני: שלוש השנים שבהן ישראל הפכה כנופיות לעם יואב גלבר,  

 . 307-265  'עמ(, 2018  ביתן, דביר,

 :  קריאה מומלצת

(, עמ'  1993)תל אביב: סטימצקי,    1971-1972הטרור שנוצח: דיכוי הטרור ברצועת עזה  דוד מימון,  

61-17 ,167-107 . 

 



 

 

 

 ההתרסה וההתשה  –: מלחמה אחרת 17 מס' שיעור

 ברה"מ משקמת את לקוחותיה  •

 את חזית התעלה בהדרגה מצרים מציתה  •

  על סף עימות עם הסובייטים - וההפצצות בעומק  ני"(המימד הטכנולוגי )"קיץ אלקטרו •

הצגה   –וויליאם רוג'רס  : 1970הפסקת האש של ו 1969היוזמה של רוג'רס חוזר לזירה:  •

 בכיתה 

   הצגה בכיתה –גולדה מאיר כראשת הממשלה : השלכות המלחמה בחברה הישראלית •

 התפתחות התפיסה האסטרטגית הערבית •

 לעיון בכיתה: 

הישיבה    –(, דברי הכנסת  1970יוני    29הממשלה על המצב המדיני, כ"ה סיון תש"ל )*** הודעת ראש  

 . 2243-2241ושלוש של הכנסת השביעית, עמ' -השמונים

 ה: ת חובקריא

 . 433-468 עמ' ,(2017)חבל מודיעין: דביר,    התשה: המלחמה שנשכחהיואב גלבר, 

 :  קריאה מומלצת

, בעריכת ישראלי-הסכסוך הערבייהושפט הרכבי, "שלוש תפיסות באסטראטגיה המדינית הערבית",  

 . (1981)תל אביב: משרד הביטחון,  איתן גלבוע ומרדכי נאור 

 

 ומה שקדם לה  מלחמת יום הכיפורים : 18 מס' שיעור

אנור סאדאת    האם אפשר היה למנוע את המלחמה?  –  1973-מצרי במדיני ההמהלך ה •

 הצגה בכיתה  –והמלחמה 

אלי :  (ה של מצריםוהמדיני )שאלת יעדיהמודיעיני  התרבותי )?(,    –ה"קונספציה" והכשל   •

 הצגה בכיתה  –זעירא 

 תהמבצעיליקויי התפיסה  – "הסדיר יבלום?"  •

  והשלכותיהם –יר  וקשייו של חיל האו •

 למה עצרו הסורים?   •

 ( בכיתהמטלת הצגה )הצליחה  – המפנה בלחימה •

 . סביב הארמיה השלישית, והשלכותיו האזוריות והגלובליות end game-ה •

 לעיון בכיתה: 

  ***Scowcroft to President, "Meeting with Sadat", November 7, 1973 (NS Archives 

Document 94): https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-94.pdf  

 : ת חובהקריא

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-94.pdf


 

 

והמדיני" -אורי בר דיון מחודש במחדל המבצעי  יום הכיפורים:  "ההיסטוריוגרפיה של מלחמת  , יוסף, 

 : 1-33(, עמ'  2013)  23 עיונים בתקומת ישראל

 http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/23/uri-bar-joseph.pdf   

 : ת חובהצפיי

“Yom Kippur War 1973: Arab-Israeli October War,” Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=bFLBQPuzgMo 

 :  קריאה מומלצת

בשנים   ריתבצות ה"קפיצה למים הקרים": המגעים המדיניים בין ישראל, מצרים וארמאיר בוימפלד,  

 . 851-947 (, כרך ב, עמ'2017מלצר, חיפה: ) 1970-1973שקדמו למלחמת יום הכיפורים 

 

 ויד ולקמפ דיי הדרך : 19 מס' שיעור

הצגה   –הנרי קיסינג'ר : לקראת שיטת השלבים –קיסינג'ר יוצר מציאות מדינית חדשה  •
 בכיתה 

 הפלסטינים וסוריה במלחמת האזרחים בלבנון, והשינוי במאזן האזורי •

 הסכמי הביניים  –מצרים משלימה את "חציית הקוים" למערב  •

 הצגה בכיתה  –מנחם בגין "המהפך":  •

 1977נובמבר ב 19סאדאת בוחר במהלך דרמטי, וקרטר מנסה גישה חדשה  •

 1982-1978 ויד ושאלות היישום, ו נקודות ההכרעה בקמפ דיי  •

 : לעיון בכיתה

*** Interim Agreement between Israel and Egypt, September 1, 1975. 

*** Camp David Accords, September 17, 1978. 

  :קריאת חובה

)תל אביב:   ישראלי-אמיצה: סאדאת, קיסינג'ר, קרטר ובגין והחתירה לשלום ערבימדינאות  קנת' סטיין,  

 .149-128 , (, עמ'2003מערכות/ משרד הבטחון,  

 :  קריאה מומלצת

)תל אביב:   ישראלי-מדינאות אמיצה: סאדאת, קיסינג'ר, קרטר ובגין והחתירה לשלום ערביקנת' סטיין,  

 . 312-227עמ'  (, 2003מערכות/ משרד הבטחון,  

 

 : ה מומלצתיצפי

“Sadat, the Egyptian President in the Knesset ,” Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=aetcAAWc8DA 

 

http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/23/uri-bar-joseph.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bFLBQPuzgMo
https://www.youtube.com/watch?v=aetcAAWc8DA


 

 

 

 עד פאתי ביירות  : 20 מס' שיעור

 הצגה בכיתה –בשיר ג'מאיל :  העוגנים ההיסטוריים של יחסי ישראל עם הנוצרים •

 והשלכותיה האזוריות"דוקטרינת רייגן"  •

 מאפייני המערכה הצבאית וההתנגשות עם הסורים  •

  הצגה בכיתה –אריאל שרון כמהלך התערבות: שאלת יעדי המלחמה  •

 הטבח במחנות צברא ושאתילא והשלכותיו •

 : לעיון בכיתה 

*** Statement by President Reagan, September 1, 1982. 

 : ת חובהקריא

  1918-1958  התנועה הציונית ושל מדינת ישראל כלפי לבנוןבסבך הלבנון: מדיניותן של  ראובן ארליך,  

 . 575-571 ,391-361 (, עמ'2000, טחוןי)תל אביב: "מערכות"/ משרד הב

 : תוה מומלצ יצפיו  קריאה

“Lebanon 1982” (Parts 1-3), Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=nnhf_o8Z-5Q&ab_channel=lumaix 

“Assassination [of] President Bachir Gemayel, 29th Memorial,” Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=j6k-SWTRQpk 

Yaacov Lozowick, "Secrets from Israel's Archives," Tablet, February 21, 2013, 

http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/124809/secrets-from-israels-

archives 

 

 ( ומשמעותה 1987-1990האנתפאצ'ה ) –לבד מול ישראל : 21 מס' שיעור

   הצגה בכיתה -דוד גרוסמן : חברתי-המימד הכלכליהצהוב", הקפאון המדיני ו"הזמן  •

   שלון מהלך לונדוןיכ •

הבינלאומית • הזירה  מן  והשפעתה:    –  הקרנות  הסובייטית  של הדעיכה  החוץ   מדיניות 

   הצגה בכיתה –מיכאיל גורבצ'וב 

 ההתלקחות בשטח והשלכותיה •

   1988הדרמה של ההכרה האמריקנית באש"פ בדצמבר והכרזת העצמאות הפלסטינית  •

 לעיון בכיתה: 

*** Statement by Arafat in the GA, December 13, 1988; Statement by Arafat, 

December 14, 1988; and by President Reagan, December 14, 1988. 

 קריאת חובה: 

https://www.youtube.com/watch?v=nnhf_o8Z-5Q&ab_channel=lumaix
https://www.youtube.com/watch?v=j6k-SWTRQpk
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/124809/secrets-from-israels-archives
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/124809/secrets-from-israels-archives


 

 

", ואשר ססר, "היוזמה 'יוזמת השלום הערבית'מתי שטיינברג, "ראש לכול: הסוגיה הפלסטינית במוקד  

, בעריכת אפרים לביא )תל אביב: מרכז  ישראל ויוזמת השלום הערביתהפוך בה והפוך בה",    –הערבית  

 . 60-29 עמ' (, 2010מרכז אברהם,  שטיינמץ/ מרכז דיין/ 

 

 ממדריד למדשאת הבית הלבן – קוטבי-בעולם חדוהסתעפויותיו הסכסוך : 22 מס' שיעור

 לת החומה וקריסת השלטון הסובייטי נפי –המפה העולמית החדשה  •

 הצגה בכיתה  –צדאם חוסיין  linkage :ליצור  והניסיון כיבוש כוויתהשלכות אזוריות:  •

  במערכת האזורית"סופה במדבר" והתמורות  •

 הצגה בכיתה  –ג'יימס בייקר : למדרידוהדרך   1991נאום בוש במרס  •

 משבר הערבויות וההתערבות הפוליטית האמריקנית  •

 : לעיון בכיתה 

*** President George Bush, Address Before a Joint Session of the Congress on the 

Cessation of the Persian Gulf Conflict, March 6 1991 

 ה: ת חובקריא

Dennis Ross, The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace 

(New York: Farrar, Straus and Giroux, 2004), pp. 46-76 

 

   )לא( על שפת ים כינרת :23 מס' שיעור

 הצגה בכיתה   –אסד -חאפז אל: המסלול הסורי במדריד ובוושינגטון •

 "פקדון רבין" כשרשרת של טעויות - ' לבין הגבול הבינלאומי67יוני    4וי ןמה בין ק •

 הצגה בכיתה  –יהודה גיל : מיסקלקולציה על סף 1996-המתיחות ב –חורף גשום" "  •

 "טווח נגיעה" )או לא( בשיחות שפרדסטאון  –ברק ממקד מאמץ בסוריה  •

 שליחות קלינטון בג'נבה וכשלונה   •

 לחמת האזרחים בסוריה מגדירה מחדש את המציאותמו  -הבן אולמרט, ארדואן, אסד  •

 : לעיון בכיתה 

*** Remarks by President Clinton Regarding his Meeting with Syrian President Assad, 

29 March2000 (MFA Documents) ***  

 ה: ת חובקריא

Dennis Ross, The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace 

(New York: Farrar, Straus and Giroux, 2004), pp. 509-535. 

 

 



 

 

 וההנתקות "גאות ושפל" מול הפלסטינים, הדרדרות למהסכמי אוסלו  :24 מס' שיעור

 הצגה בכיתה –יאסר ערפאת משחק כפול?  –ערפאת  •

 מה הניע את שני הצדדים?   –הרקע להסכם אוסלו  •

 אירועי המנהרהו 1996ל הטרור של ג, יןרצח רב  – סדקים ראשונים •

 קלינטון בעזה וגבולות ההכרה ההדדית :  הסכם חברון והדרך להסכם וואי  •

 הצגה בכיתה  –אהוד ברק מה לא עבד?  –  2ויד וקמפ דיי  •

 מנם ביקור שרון הצית את התבערה? והא •

להנתקות • עד  ההפרדה  וגדר  מגן"  כתבוסה  ;  מ"חומת  ושרון  בוש  בין  המכתבים  חילופי 

 מדינית פלסטינית

ומה עמדת טראמפ: פירוק הפרדיגמה?    "כולם יודעים"?  -  2334זמת קרי:  ועמדת אובמה וי •

 יעשה ביידן?  

 : לעיון בכיתה 

***Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, September 

13, 1993: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/dop.html 

*** Protocol Concerning the Redeployment in Hebron, January 17, 1997.  

*** President Clinton's Speech to the Palestine National Council and Other Palestinian 

Organizations, December 14, 1998, www.jewishvirtuallibrary.org:  

https://www.jewishvirtuallibrary.org/president-clinton-speech-to-the-palestine-

national-council-and-other-palestinian-organizations-december-1998 

*** Exchange of Letters between PM Sharon and President Bush, April 14, 2004. 

*** UN Security Council Res. 2334 (2016):  

https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf 

 

 קריאת חובה: 

  )תל אביב: עם עובד,  ויד: מאמרים אישיים, פוליטיים והיסטורייםומדיר יאסין עד קמפ דיי בני מוריס,  

 .  158-144 עמ' , "פסגת קמפ דייויד ולאחריה":(2018

 צפיית חובה:  

“Donald Trump: U.S. Recognizes Jerusalem as Israel's Capital,” June 12, 2017, 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=h__jA_iCNGQ 

 :  קריאה מומלצת

  עמ'   ,(2005אביב: כתר,    )תל   בומרנג: כישלון המנהיגות באינתיפאדה השנייהדרוקר ועופר שלח,    רביב

378-303 . 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/
https://www.jewishvirtuallibrary.org/president-clinton-speech-to-the-palestine-national-council-and-other-palestinian-organizations-december-1998
https://www.jewishvirtuallibrary.org/president-clinton-speech-to-the-palestine-national-council-and-other-palestinian-organizations-december-1998
https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h__jA_iCNGQ


 

 

: חזבאללה, חמא"ס והמפה מסכסוך לאומי לאידאולוגיה אסלאמיסטית  – אויבים חדשים  :  25  מס'  שיעור

 האזורית החדשה 

 הרעיוני והאסטרטגי   –איראן כגורם מחולל בשינוי המאזן  •

 וסוריה: ממכשיר טקטי למוקד כוח עצמאי   חזבאללה –הדגם הלבנוני  •

   הצגה בכיתה –חסן נצראללה : והמיתוס של ה"מקאוומה"  2006, 2000 •

 והמהלך המקביל בזירה הפלסטינית   –כניסת חזבאללה לזירה הפוליטית  •

 –הנייה. סנוואר, דף  משעל,  :  2007הפיכה בעזה, יוני  וה  תנאי הקוורטט  ,2006בחירות   •

   הצגה בכיתה

 סבבי הלחימה ולקחיהם )עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן...+?(   •

 ?ביחס לסכסוך האם יש אסלאם אחר •

 : לעיון בכיתה 

הלוי )מתרגם ועורך(, "המסמך המדיני של חמאס: תרגום הגרסה הרשמית והסופית", -*** יהונתן דחוח

 )המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה(.  2017במאי  3

*** Hasan Nasrallah at Bint Jbeil: "The Speech of the Spider Web" (May  26, 2000), 

Islamic Resistance – Lebanon.  

 קריאת חובה: 

רייטר,   בןיצחק  בינלאומיים באסלאם  ויחסים  ישראל-מלחמה, שלום   זמננו: פתוות בנושא שלום עם 

 . 131-85עמ'  ,(2008)ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 

 :  קריאה מומלצת

לקח הערבים מתבוסתם:  ביוני",    5- מנג'ד, "עמודי השואה, דיון מדעי בסיבות תבוסת ה - ד"ר צלאח אלדין אל 

 . 115-183(, עמ'  1969)תל אביב: עם עובד,    , בעריכת יהושפט הרכבי קובץ תרגומים מערבית 

 

 וסיכום –: עוד סוגיה "קטנה" 26מס' שיעור 

 ההיסטוריות ו השלכותיו העמוםהמרתיע  •

 ומבצע "אופרה" "דוקטרינת בגין"  •

 זור- "אריזונה" מעל דיר אל •

  האתגר האיראני •

 לעיון בכיתה: 

*** Statement by the Government of Israel on the Bombing of the Iraqi Nuclear Facility 

Near Baghdad, June 8, 1981. 

חשיפה: המבצעים המיוחדים של המוסד, המודיעין    –רך לאיראן  בד  סופהאילן כפיר,  קריאת חובה:  

 .  139-181עמ'   ,(2019)ראשון לציון: ידיעות/ חמד,   וזרועות הביטחון לסיכול הגרעין האיראני



 

 

 

 :  קריאה מומלצת

 הארץברק רביד, "הישג גדול לישראל: סבא"א דחתה הצעה מצרית לפיקוח על הגרעין הישראלי",  ***

 . 2015ספטמבר ב 17

 

 

 

 קריאת רקע כללית להרחבת הדעת 

 (. 2004, תל אביב: שלם/דביר)תל אביב:  ששה ימים של מלחמהאורן, מיכאל, 

 (.2005אביב: זמורה ביתן,    )תל  1948קוממיות ונכבה: ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב,  גלבר, יואב,  

 (.  2003)תל אביב: עם עובד,  2001-1881ערבי: -הציוניקורבנות: תולדות הסכסוך מוריס, בני, 

 האוניברסיטה )ירושלים: 1929-1918צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית: פורת, יהושע,  

 (. 1971העברית, 

יום כיפור וביציאה מוייטנאםקיסינג'ר, הנרי,   )ירושלים: שלם,   משבר: ניהול מדיניות החוץ במלחמת 

2004.) 

אביב:   )תל  ישראלי-מדינאות אמיצה: סאדאת, קיסינג'ר, קרטר ובגין והחתירה לשלום ערבישטיין, קנת,  

 (. 2003מערכות, 

Marcus, Amy Dockser, Jerusalem 1913: The Origins of the Arab-Israeli Conflict (New 

York: Viking, 2007) . 

Qurie, Ahmad ('Abu Ala'), From Oslo to Jerusalem: The Palestinian Story of the Secret 

Negotiations (London: Tauris, 2006) 

Ross, Dennis, The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace 

(New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2004). 

 


