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 מטרות הקורס:

קורס זה נועד לחשוף את הסטודנטים לדיון ההיסטורי והפוליטי בשאלת מקומה של ישראל 

במזרח התיכון. בנוסף, הקורס ינסה לבחון את מעמדה ויחסיה של ישראל עם המרחב המזרח 

ורית והאינטרסים התיכוני, לא רק מהפרספקטיבה של הסכסוך, אלא של הדינאמיקה האז

 המרכזיים.  -המורכבים של השחקנים האזוריים

 

 תיאור הקורס:

קורס זה הוא ניסיון לבחון את השאלה האם מדינת ישראל, לבד מנוכחותה הגיאוגרפית באזור 

הקרוי "המזרח התיכון", היא אכן חלק מהאזור ברמה הפוליטית, האידיאולוגית והקונצפטואלית?  

יינת להיות חלק מן האזור בו היא נמצאת, ולהשתלב בו? האם עמי האם ישראל בכלל מעונ

האזור רואים בישראל חלק מרקמת האזור, או שהם רואים בה נטע זר ותוצר של האימפריאליזם 

ישראל במזרח התיכון, כפי שהדבר בא לידי ביטוי  של מקומה את לבחון ינסה זה קורסהמערבי? 

מדינה והמציאות ההיסטורית. הקורס יתמקד בפרשיות במערכת התפיסות של מנהיגי היישוב, ה

היסטוריות שונות בהן מילאה ישראל ישירות או בעקיפין תפקיד מעצב באזור. מבחינה 

 ועד ימינו.  20כרונולוגית, הדיון יחל עם ראשיתו של הסכסוך בתחילת המאה ה
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    חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

 20%לשיעור:  השתתפות פעילה בדיונים ומוכנות 

  מטלת אמצע:  חיבור קצר אשר יתמקד בסוגיה ספציפית הקשורה לאחד הנושאים של  

 עמודים.  3-5אורכו של חיבור זה יהיה בין  . 20%  :הקורס                               

  :לא כולל 12עמודים, ברווח שורה וחצי, פונט  15-. היקף העבודה כ60%עבודה סופית ,

 ותרת וביבליוגרפיה. עמ' כ

 60ציון עובר בקורס: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי.

 

 פירוט השיעורים:

 

 : סכסוך לאומי או דתי או שניהם? . מקורות הסכסוך1

 :קריאת חובה

כלופ'יס מקצוד, "ההבנה הערבית את השאלה היהודית" בתוך: יהושפט הרכבי )עורך(, ערב 
 . 105-96, עמ' 1975ביב: עם עובד, א-וישראל. תל

אביב: עם עובד, הדפסה -. תל1881-2001הערבי, -בני מוריס, קורבנות: תולדות הסכסוך הציוני
  .71-15, עמ' , הפרקים ראשון ושני2011רביעית, 

 קריאת רשות:

ערבי על ארץ ישראל. ת"א: הוצאת הקיבוץ  -מקורות הסכסוך היהודי -ג'ואן פיטרס, מאז ומקדם
 . 2016-196המאוחד, עמ' 

, ירושלים, 1929 – 1919הפלסטינאית -יהושע פורת, צמיחת התנועה הלאומית הערבית
 .50-30, 22-1, עמ' 1971החברה המזרחית הישראלית, תשל"א.  –האוניברסיטה העברית 

 

 והערביות.  מגמות ביחס הציונות וישראל כלפי הערביםוילה בג'ונגל: . 2

 :קריאת חובה

 .108-20 '(, עמ1985)ת"א:  1948-1882ני, השאלה הערבית והבעיה היהודית , י.גור

" 1933-1939פלסטינים, -אברהם סלע , "שיחות ומגעים בין מנהיגים ציונים לבין מנהיגים ערבים
 . 21-1 'מ( , ע1973; כרך כ"ג ) 401-423"מ ( , ע1972המזרח החדש , כרך כ"ב )

 קריאת רשות: 

עה הציונית והערבית" בתוך: הציונות והשאלה הערבית )ירושלים: מרכז ישראל קולת, "התנו
 . 9-35(, עמ' 1996זלמן שזר לתולדות ישראל, 

 נויברגר .ב בתוך ",ישראלי-הערבי הסכסוך של תפיסות שתי - ושרת גוריון-בן" ,ביאלר אורי
  206-189 'מע ,1984 ), הפתוחה האוניברסיטה הוצאת :א")ת עימות בצל )עורך( דיפלומטיה

אלי פודה, "ישראל במזרח התיכון: עיון מחדש במעמדה האזורי" מדינה, ממשל ויחסים 
 . 102-73)תשנ"ז(, עמ'  42-41בינלאומיים, מס 

יוכטמן, "וילה בג'ונגל: מקומה של ישראל במזרח התיכון בעיני הציבור  -הרמן תמר, ואפרים יער
 . 316 -295)תשע"א(, עמ'  125-127הישראלי" פעמים, 
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  ממאבק לאומי לסכסוך אזורי: . 3

 :קריאת חובה

 . 399-382 '"( , עמ1991)ת"א  1947-1949ב.מוריס , לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים, 

אביב: הוצאת עם עובד, -הישראלית הראשונה. תל -: תולדות המלחמה הערבית1948ב. מוריס, 

 . 423-452, עמ' 2017

A.Shlaim, The Debate about 1948, "International Journal of Middle East Studies,  

Vol.27 (1995), pp. 287-304.  

 . 379-365 עמ'( ," בתוך סוריה ובטחון ישראל , 1967-1957שיח אלים )-א.יניב , "דו

 .266-227 עמ'(, 1969)ירושלים: 1967-1948ישראלי , -נ.ספרן , העימות הערבי 

 

 קריאת רשות: 

 -1957ישראלי והבעיה הלאומית הפלסטינית  -מש, מהנכבה לנכסה: הסכסוך הערבימשה ש

 . 658-640, 1-93. עמ' 2004, גוריון-. קריית שדה בוקר: מכון בן1967

 

 של ברית :והמארונים לבנון . ישראל ובריתות סמויות: ישראל והממלכה הירדנית, ישראל4

  ?מנודים

 קריאת חובה:

ומתן : יחסי הסוכנות היהודית ומדינת ישראל עם המלך עבדאללה, א. סלע , ממגעים למשא 
 . 9-51 , עמ'(1985)ת"א:  1946-1950

 . 158 -143(, עמ' 1987אביב: ידיעות אחרונות, -יוסי מילמן, שותפות עוינת בין ישראל לירדן )תל

Laura Zittrain Eisenberg, My Enemy’s Enemy: Lebanon in the Early Zionist 
Imagination, 1900-1948 (Detroit: 1994), pp. 117-146. 

 

 קריאת רשות:

 .161-142 עמ'סוריה : סוף הסכסוך ? -מעוז , ישראל משה 

 . 388-358 '(, עמ1984זאב שיף ואהוד יערי, מלחמת שולל )ת"א : 

 .149-99 '(, עמ1991)ת"א: 1949-1952ערב , -א. רבינוביץ , השלום שחמק : יחסי ישראל

 .369-403(, עמ' 2000שליים, קיר הברזל: ישראל והעולם הערבי )ת"א: ידיעות אחרונות,  אבי

 

  ישראל, ברית הפריפריה ופרשת המעורבות הישראלית בתימן. 5

 :קריאת חובה

-282(, ע"מ 1988ח. אשד ,  מוסד של איש אחד : ראובן שילוח אבי המודיעין הישראלי )ת"א 

243. 

 . 217 -190(, עמ' 2000אביב: ידיעות אחרונות, -)תל אבי שליים, קיר הברזל
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 קריאת רשות: 

Asher Orkaby, Beyond the Arab Cold War: The International History of the 

Yemen Civil War, 19621968 (Oxford: Oxford University Press, 2017), pp. 169-

177.  

 
 טיבה השוואתית: שלום אמת או הפנמת מאזן הכוחות: פרספק. 6

 :קריאת חובה
 

Yaacov Bar-Siman-Tov, "Israel-Egypt Peace: Stable Peace?" in Arie Kacowicz 
et.al.(eds.), Stable Peace among Nations (Lanham: Rowman and Littlefeld, 
2000), pp.220-238.  

 368-341 הברזל, עמ' קיר ,שליים

-ך ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם הפלסטינים? )תלעמוס הראל, המלחמה השביעית, אי
 . 76 -43(, עמ' 2005אביב: משכל, 

 

 קריאת רשות: 

)עורך(  נויברגר .ב בתוךגורמים ושלבים" בתוך:  -ערבי-שמעון שמיר, "הסכסוך הישראלי
 . 71-95עמ' ,1984 ), הפתוחה האוניברסיטה הוצאת :א")ת עימות בצל דיפלומטיה

 

אביב: רסלינג, -עידו זלקוביץ', תנועת הפת"ח: אסלאם, לאומיות ופוליטיקה של מאבק מזוין )תל
 . 136 -97(, עמ' 2012

 
, Vol.3   " Middle East QuarterlyIsraeli Conflict Is Over, -B.Rubin , "The Arab 

(September 1996), pp.3-12 . 
,  Middle East Quarterlyng Prosperity?" Israeli Peace Bri-E.Kanovsky , "Will Arab

Vol.1 (1994), pp.3-10. 
 Middle East Quarterly ,"  ,Euphrates Calumny-to-D. Pipes , "Imperial Israel: Nile

Vol.1 (1994), pp. 29-40. 
 
 החרם שלא היה: החרם הערבי נגד ישראל: . 7

 קריאת חובה:

Tony Blair Institute for Global Change, Assessing Israel's Trade with its Arab 

Neighbours. August 2018, pp. 1-28.  

Losman, Donald. "The Arab Boycott of Israel" IJMES, Vol. 3, No. 2 (1972), pp. 

99-122.  

גנדל, ניל, שרית מרקוביץ וחיים פכשטמן, "שוק המכוניות בישראל והחרם הכלכלי" הרבעון 

 .86-97(, 1997) 1, מספר 44כרך  לכלכלה,
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  . ישראל והשוליים הגיאוגרפים של העולם הערבי: צפון אפריקה והמפרץ הפרסי8

  :קריאת חובה

Michael Laskier, Israel and the Maghreb: From Statehood to Oslo (Gainesville: 
University Press of Florida, 2004), pp. 247-279. 

עמ'   2008) , מטר א:"ת (למרוקו ישראל בין החשאיים המגעים :המרוקני קשרה ,שגב שמואל
228-173. 

 בתוך:  ", משותפים אינטרסים מול עוינות :ערבי-הישראלי והסכסוך סעודיה ,ישראל, "פודה אלי
 מעבר בתהליכי ומדינות חברות :ערב האי וחצי הפרסי ינאי )עורכים(, המפרץ רבי ושאול עוזי

 .280-235(, עמ' 2014 ,ואפריקה ת"המזה לחקר משה דיין מרכז :א"ת)

 קריאת רשות: 

Gawdat Bahgat, Israel and the Persian Gulf (Gainesville: University Press of 

Florida 2006), pp. 107-143 

  . ישראל בעיני התקשורת והקולנוע הערבי9

  :קריאת חובה

 
מצולמת בקולנוע הערבי. ירושלים: הוצאת מאגנס,  שריאל בירנבוים, בחזרה לעבר: היסטוריה

 . 201-206, 194 -188עמ'  ,2015
 

איל שגיא ביזאוי, "דמות היהודי בקולנוע המצרי המוקדם: אנטישמיות או הומור מצרי?" המזרח 
 . 91-112(, עמ' 2011) 50החדש, כרך 

 
 33" קשר, מספר ישראלי-אסתר ובמן, "דימויים אנטישמיים ברטוריקה של העימות הערבי

 . 116-121(, עמ' 2003)
 

 ת רשות: קריא
דור, אי יהודי בים הערבי: דימוי ומציאות בהתפתחות יחסי ישראל עם המרחב הערבי -ישראל בן

 (, רעות: אפי מלצר, מחקר והוצאה לאור.1956 -1947בשנותיה הראשונות )
 

Malek Khoury, "Origins and Patterns in the Discourse of New Arab Cinema" Arab 
Studies Quarterly, Vol. 27, Number 1-2 (Winter & Spring 2005), pp. 1-23.  

ג'זירה: מסגור מחדש או שיקוף לדימוי -מאהר ח'ליל, מסגורה של ישראל בערוץ החדשות אל
 . 2012הקיים בעולם הערבי ביחס לישראל . חיפה: אוניברסיטת חיפה, 

 . 2015אביב: רסלינג, -הפלסטינית ובניית אומה. תלמרי תותרי, התקשורת 

משה מעוז, שנאת היהודים בספרות הממסד ובכלי התקשורת הערביים. ירושלים: האוניברסיטה 
 .  1975המכון ליהדות זמננו,  -העברית

 
 . דימויה של ישראל בספרי לימוד בעולם הערבי 10
 

 קריאת חובה:  
Elie Podeh and Samira Alayan, Multiple Alterities: Views of Others in Textbooks 
of the Middle East. London: Palgrave Macmillan, 2018. pp. 141- 165.   
 

 1, גיליון 19אופיר וינטר, "השלום עם ישראל בספרי הלימוד במצרים" עדכון אסטרטגי, כרך 
 .49-58(, עמ' 2016)אפריל 
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חידושים במעמדה של ישראל בספרי הלימוד הירדנים" עדכון  אופיר וינטר, "אנחנו על המפה:
 . 49-60(, עמ' 2015)ינואר  4, גיליון 17אסטרטגי, כרך 

 
 קריאת רשות: 

 
ערב בספרי הלימוד להיסטוריה -אלי פודה, "הסכסוך השקט: השתקפותם של יחסי ישראל

 . 20-30(, עמ' 2000) 72בישראל" זמנים, גיליון 
 

היהודי בספרות הערבית המודרנית" מחניים: רבעון למחקר, להגות ולתרבות  ששון סומך, "דמות
 . 208-211(, עמ' 1991יהודית )

Meyrav Wurmser, The Schools of Ba'athism: A Study of Syrian Schoolbooks. 
Washington: Middle East Media research Institute, 2000. 

 

  . השואה בעיניים ערביות11

  :ת חובהקריא

אסתר ובמן ומאיר ליטבק. "הפלסטינים והשואה: מבט היסטורי" בתוך: בשיר בשיר ועמוס 
 .241 -208(, עמ' 2015גולדברג, השואה והנכבה )מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 

 . 287-301, 107-127ע"מ , 2013יאיר אורן, השואה, התקומה והנכבה )ת"א: רסלינג, (

אביב: הוצת הקיבוץ -ישראלית. תל-שואה: מלחמת הנרטיבים הערביתז'ילבר אשקר, הערבים וה
 . 265-286, ע"מ 193-215. 2017המאוחד, 

 :קריאת רשות
 

 . פרק ד': ימי הגטו. 2018אליאס ח'ורי, ילדי הגטו: שמי אדם. ירושלים: מכון ון ליר, 
 

 השיח האסלאמסטי והליברלי: ראי. דמוניזציה או מודל לחיקוי: ישראל ב12
 

 קריאת חובה:
אויבי, מורי: הציונות וישראל במשנתם של אסלאמסטים וליברלים  אוריה שביט ואופיר וינטר,

-158, 80-39, עמ' , הפרקים הראשון והשלישי2013אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, -ערבים. תל
115.  

 
 

 ישראל והאביב הערבי  .13
 קריאת חובה: 

זדמנות" בתוך: אלי פודה ואון וינקלר, הגל השלישי: ליאור להרס, "חושך מצרים או חלון של ה
  .224-246(, עמ' 2017מחאה ומהפכה במזרח התיכון ) ירושלים: כרמל, 

 קריאת רשות:

 .2013נמרוד גורן וג'ניה יודקוביץ' )עורכים(, ישראל והאביב הערבי. ת"א: מכון מיתווים, 
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