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 תיאור הקורס 

קורס זה הוא ניסיון לבחון את השאלה אם מדינת ישראל, לבד מנוכחותה הגאוגרפית באזור הקרוי  

האם ישראל    ברמה הפוליטית, האידאולוגית והקונצפטואלית?  מנו"המזרח התיכון", היא אכן חלק מ

נת להיות חלק מן האזור בו היא נמצאת ולהשתלב בו? האם עמי האזור רואים בישראל  בכלל מעוניי

 ינסה זה קורסחלק מרקמת האזור, או שהם רואים בה נטע זר ותוצר של האימפריאליזם המערבי?  

ישראל במזרח התיכון, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במערכת התפיסות של מנהיגי  של מקומה את לבחון

המדינה והן  היישוב,  ב   כולה  היסטוריות  השתקפותה  בפרשיות  יתמקד  הקורס  ההיסטורית.  מציאות 

שונות בהן מילאה ישראל ישירות או בעקיפין תפקיד מעצב באזור. מבחינה כרונולוגית, הדיון יחל עם  

 ימינו.  ב יסתייםו 20-ראשיתו של הסכסוך בתחילת המאה ה

 

 מטרות הקורס 

ת הסטודנטים לדיון ההיסטורי והפוליטי בשאלת מקומה של ישראל במזרח קורס זה נועד לחשוף א

התיכון. בנוסף, הקורס ינסה לבחון את מעמדה ויחסיה של ישראל עם המרחב המזרח תיכוני, לא רק  
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אלא   הסכסוך,  של  מהפרספקטיבה  מהפרספקטיבה  והאינטרסים גם  האזורית  הדינאמיקה  של 

 המרכזיים.   האזורייםהמורכבים של השחקנים 

  חובות הקורס והרכב הציון

ציון ההשתתפות מיועד לעודד למידה פעילה בשיעורים, לרבות דיונים על החומר   ציון השתתפות: 

הנלמד וקריאות החובה. הציון יינתן בהתאם למידת ולאיכות ההשתתפות בדיונים והתייחסותם של 

מגמה כללית לאורך הסמסטר אך ייחשב על בסיס הדיונים הסטודנטים לשאלות המרצה. הציון ישקף 

הסדירים וניתן בכל עת להיפגש עם המרצה כדי לקבל משוב על רמת ההשתתפות והמלצות 

 %20 : לשיפורה

   80%עבודה סופית:  

על אחד הנושאים הקשורים מילים,    4,000-3,500בהיקף של    סיוםוב עבודת  כל תלמיד יידרש לכת

ערב. רשימת הנושאים  -או סוגיות ביחסי ישראל  ,המרחב, יחסיה של ישראל עם המרחבלישראל בעיני  

 חילת שנת הלימודים. עבודות והנחיות מפורטות באשר לכתיבת העבודה תפורסמנה עם תל

 60ציון עובר בקורס: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור. 

 

 

 פירוט השיעורים 

 

 לאומי או דתי או שניהם?   סכסוך – הסכסוךמקורות : 1 מס' שיעור

הצי התנועה  בין  שהתפתח  הסכסוך  של  וההיסטוריים  הרעיוניים  במקורות  ידון  זה  לבין  ושיעור  נית 

יתמקד בשאלה אם המוביל והמרחב הערבי. השיעור  זציה של הדת  יהתנועה הלאומית הפלסטינית 

 .בסכסוך מעבירה את הסכסוך לפס של מאבק דתי

 חובה: קריאת 

מוריס,   הציוניבני  הסכסוך  תולדות  אביב)  1881-2001הערבי,  -קורבנות:  הדפסה תל  עובד,  עם   :

 .  71-15עמ'  ,ב-אים , פרק(2011רביעית, 

 : מומלצת הקריא

,  : הקיבוץ המאוחדביבאל  ת)  ערבי על ארץ ישראל-מקורות הסכסוך היהודי:  מאז ומקדםג'ואן פיטרס,  

   .216-196 , עמ'(1988

תל )  , בעריכת יהושפט הרכבי ערב וישראל  ,כלופ'יס מקצוד, "ההבנה הערבית את השאלה היהודית" 

 .  105-96עמ'  (,1975: עם עובד,  אביב

)ירושלים: האוניברסיטה  1929– 1919הפלסטינאית -צמיחת התנועה הלאומית הערביתיהושע פורת, 

 . 50-30,  22-1(, עמ' 1971החברה המזרחית הישראלית, תשל"א/ –העברית 

 



 

 

 

 ביחס הציונות וישראל כלפי הערבים והערביות  מגמות – וילה בג'ונגל: 2 מס' שיעור

וידון במערכת הדימויים של המרחב בעיני התנועה הציונית, היישיעור זה     הראישוב ומדינת ישראל 

 את יחסה של ישראל כלפי המרחב.  תדימויים אלה מעצבשל מערכת הכיצד 

 קריאת חובה: 

אידיאולוגיים בציונות ביחסם אל הישות -: זרמים מדינייםהשאלה הערבית והבעיה היהודיתגורני,    יוסף

 . 20-108(, עמ'  1985  עם עובד, :ל אביב)ת 1882-1948ישראל בשנים -הערבית בארץ

 :  מומלצת הקריא

(, עמ'  1996)ירושלים: שזר,    הציונות והשאלה הערביתקולת, "התנועה הציונית והערבית",    ישראל

35-9  . 

" ביאלר אורי ,  עימות  בצל דיפלומטיה",  ישראלי-הערבי הסכסוך של תפיסות שתי:  ושרת גוריון -בן, 

 . 206-189  עמ' (,1984ה,הפתוח האוניברסיטה הוצאתתל אביב: ) נויברגר בעריכת בנימין

  מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים   ,אלי פודה, "ישראל במזרח התיכון: עיון מחדש במעמדה האזורי" 

 .  102-73תשנ"ז(, עמ' קיץ ) 42-41

יערתמר   ואפרים  הציבור  -הרמן  בעיני  התיכון  במזרח  ישראל  של  מקומה  בג'ונגל:  "וילה  יוכטמן, 

 . 295-316 )תשע"א(, עמ' 125-127 פעמים ,הישראלי" 

סלע ציונ  ,אברהם  מנהיגים  בין  ומגעים  ערביםיי"שיחות  מנהיגים  לבין  ",  1939-1933פלסטינים,  -ם 

 .  1-21(, עמ' 1973; כרך כ"ג ) 401-403(, עמ' 1972כ"ב ) המזרח החדש

 

 

  ממאבק לאומי לסכסוך אזורי: 3מס' שיעור 

והמניעים שהביאו להתפתחות המאבק על   יבחן את התהליכים  זה  הארץ לסכסוך אזורי של שיעור 

 על חוזה השלום עם מצרים ועל הסכמי אוסלו.   ותהחתיממועד עד  , וזאתהמרחב הערבי נגד ישראל

 קריאת חובה: 

  עמ'  (,2017: עם עובד, תל אביב) הישראלית הראשונה-: תולדות המלחמה הערבית1948מוריס,  ניב

452-423  . 

   .227-266(, עמ' 1969 כתר, :)ירושלים 1948-1967ישראלי, - העימות הערביספרן,  דבנ

 .  341-368(, עמ'2000: ידיעות אחרונות, תל אביב) הברזל: ישראל והעולם הערבי קיר, אבי שליים

 :  מומלצת הקריא

שמש,   הערבי  מהנכבהמשה  הסכסוך  הפלסטינית-לנכסה:  הלאומית  והבעיה    1957-1967  ישראלי 

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



 

 

(,  1991)תל אביב: משרד הביטחון,    סוריה וביטחון ישראל(",  1957-1967שיח אלים )-אבנר יניב, "דו

 . 379-365עמ' 

(, עמ'  1991  : עם עובד, )תל אביב  1947-1949לידתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים,  בני מוריס,  

399-382  . 

Yaacov Bar-Siman-Tov, "Israel-Egypt Peace: Stable Peace?" Stable Peace among 

Nations, ed. Arie Kacowicz et.al. (Lanham: Rowman and Littlefeld, 2000), pp. 220-

238.  

Avi Shlaim, “The Debate about 1948," International Journal of Middle East Studies 27 

(1995), pp. 287-304 

 

 

 ישראל ובריתות סמויות : 4מס' שיעור 

   ?מנודים של ברית:  והמארונים לבנון ל,ישראל והממלכה הירדנית, ישרא

ומדינת ישראל לאחר מכן, לפרוץ את מעגלי   ,של התנועה הציונית  ןשיעור זה יוקדש לדיון בניסיונותיה

 הבדידות ולבנות בריתות מקומיות.  

 קריאת חובה: 

1950-ממגעים למשא ומתן: יחסי הסוכנות היהודית ומדינת ישראל עם המלך עבדאללה,  סלע,    ברהםא

 .  9-51, עמ'  (1985, אביב ת ואפריקה, אוניברסיטת תל" : מכון שילוח לחקר המזהתל אביב) 9461

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

Laura Zittrain Eisenberg, My Enemy’s Enemy: Lebanon in the Early Zionist Imagination, 

1900-1948 (Detroit: Wayne State University Press, 1994), pp. 117-146. 

 : מומלצת הקריא

 . 142-161  (, עמ'1996, : מעריב)תל אביב סוריה: סוף הסכסוך?-ישראלמשה מעוז, 

 .  358-388, עמ' (1984  ,ירושלים: שוקן) מלחמת שוללזאב שיף ואהוד יערי, 

(,  1991,  : ספריית מעריבתל אביב)  1949-1952  ,ערב-השלום שחמק: יחסי ישראל  ,רבינוביץ  יתמר

 . 149-99עמ' 

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

 

 

 ישראל, ברית הפריפריה ופרשת המעורבות הישראלית בתימן : 5מס' שיעור 

-שיעור זה מהווה המשך לקודמו וידון בניסיונה של ישראל להציב חלופה אידאולוגית אסטרטגית לפאן

 זם.  ישל הנאצר המהפכנית ערביות



 

 

 קריאת חובה: 

  עמ' (,  1988  , : עידניםתל אביב)  אבי המודיעין הישראלי  , ראובן שילוח  :מוסד של איש אחד  אשד,  גיח

282-243 . 

 .  190-217(, עמ'  2000אביב: ידיעות אחרונות,    )תל  : ישראל והעולם הערבי קיר הברזל אבי שליים,  

 :  קריאה מומלצת

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

Civil War, 1962-1968 (Oxford: Oxford University Press, 2017), pp. 169-177.  

 

 

 החרם הערבי נגד ישראל   – החרם שלא היה: 6מס' שיעור 

ומדינת ישראל, תוך ניסיון    היהודי   שיעור זה יתחקה אחר ההיסטוריה של החרם הערבי נגד היישוב

לבחון את הפער בין הרטוריקה לבין המציאות בפועל. בנוסף, השיעור יבחן את היחסים הכלכליים בין  

   ישראל לבין המרחב הערבי בימינו.

 קריאת חובה: 

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

 .97-86(, עמ'  1997( )44)1

Tony Blair, “Assessing Israel's Trade with Its Arab Neighbors” (Tony Blair Institute for 

Global Change, August 2018), pp. 1-28.  

 : קריאה מומלצת

Donald  Losman, "The Arab Boycott of Israel," IJMES 3(2) (1972), pp. 99-122.  

 

 

 הקורבן הנשכח של הסכסוך   – יהודי ארצות ערב: 7 מס' שיעור

התמקדות  תוך  ערב,  ארצות  יהודי  על  הסכסוך  של  ההשלכות  על  לעמוד  בניסיון  יתמקד  זה  שיעור 

 יה. ותישראל לבין שכנגשר בין כ שובשאלה מדוע יהודי ארצות ערב לא שימ

 קריאת חובה:  

" יוסף טובי ישראל",  20-וה  19-ארגון הקהילות היהודיות בארצות המזרח במאות ה,  השלטון   :קהל 

  עמ'   (,ד" תשסשזר,    :רושלים)י ישראל ברטלבעריכת    ,העת החדשהכרך ג    ,לדורותיוהעצמי היהודי  

209-191. 

 . 29-55(, עמ' 2011) 43 תכלת , עדי שורץ, "חורבן קהילות ארצות ערב: האסון שנגנז" 

ויינשטוק יהודיו?  ,נתן  והמוסלמי את  אביב: בבל, )תל    נוכחות כה ארוכה: כיצד איבד העולם הערבי 

 .  170-149(, עמ' 2014

 : קריאה מומלצת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%9C


 

 

  62  פעמים,  מוסלמים בעיראק בשנות הארבעים" -אסתר מאיר, "הסכסוך על ארץ ישראל ויחסי יהודים

 .  131-111)תשנ"ה(, עמ' 

  38-39  תיאוריה וביקורת  ," 1880-2010ערבי? עיון משווה בתולדות השאלה,  -ליטל לוי, "מיהו יהודי

 .  135-101(, עמ' 2011)חורף 

 .(2018חיפה: כרמל, ) חיסול יהדות ארצות האסלאםו, נשמואל טריג

 

 

 צפון אפריקה והמפרץ הפרסי   – הערבים של העולם יישראל והשוליים הגאוגרפי: 8מס' שיעור 

שיעור זה ינסה לבחון את הטענה המונוליתית בדבר חומת העוינות של העולם הערבי, נוכח היחסים  

 ונוכח השוליות של שני אזורים אלה בסכסוך.  ,המיוחדים של ישראל עם ארצות ערביות בשני האזורים

 קריאת חובה:  

  עמ' (,  2008ר,  מט :ל אביב ת (למרוקו ישראל בין  החשאיים  המגעים :  המרוקני הקשר,  שגב שמואל

228-173 . 

 הפרסי המפרץ  משותפים", אינטרסים מול עוינות:  ערבי-הישראלי והסכסוך סעודיה,  פודה, "ישראל אלי

משה   מרכז תל אביב:)ינאי   רבי ושאול , בעריכת עוזימעבר בתהליכי ומדינות חברות :  ערב האי וחצי 

 . 280-235(, עמ' 2014 ,ואפריקה ת"המזה לחקר  דיין

 :  קריאה מומלצת

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

2006), pp. 107-143. 

Michael Laskier, Israel and the Maghreb: From Statehood to Oslo (Gainesville: 

University Press of Florida, 2004), pp. 247-279. 

 

 

 ישראל בעיני התקשורת והקולנוע הערבי : 9מס' שיעור 

באמצעי התקשורת והקולנוע לזרות אור על דימויים של ישראל והיהודים  היא  מטרתו של שיעור זה  

 .  בעולם הערבי

 קריאת חובה:  

  עמ'(,  2015ירושלים: מאגנס,  )  בחזרה לעבר: היסטוריה מצולמת בקולנוע הערבישריאל בירנבוים,  

194-188  ,206-201  . 

  המזרח החדש , "דמות היהודי בקולנוע המצרי המוקדם: אנטישמיות או הומור מצרי?"  איל שגיא ביזאוי

 . 112-91(, עמ'  2011) 50

211-(, עמ'  2003)  33  קשר  ,ישראלי" -אסתר ובמן, "דימויים אנטישמיים ברטוריקה של העימות הערבי

116  . 

 :  קריאה מומלצת



 

 

בן בהתדור,  -ישראל  ומציאות  דימוי  הערבי:  בים  יהודי  הערבי  אי  המרחב  עם  ישראל  יחסי  פתחות 
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