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 002: מספר הקורס

 מבוא לתולדות הדיפלומטיה הישראלית :בעברית שם הקורס

 Introduction to Israel's Diplomatic History שם הקורס באנגלית:

 תשפ"ג שנה"ל:

 פרופ' שמואל סנדלר שם המרצה:

 (מאסטרטגיה, דיפלומטיה ומלחמה )אד" שם תוכנית הלימודים:

  שיעורסיווג הקורס: 

  שש" 2, שנתי והיקף הקורס:משך 

 נ"ז 4 :אקדמיות נקודות זכות

 המקורות של הסדר המדיני העולמידרישות קדם: 

 sandler.shmuel@gmail.com של המרצה: כתובת דוא"ל

 

 

 :הקורסמטרות 

מדיניות החוץ של ישראל משני  בהבנתאת המשתתפים  השכילהקורס היא להמטרה המרכזית של 

ים מדיניים שחקנבעניין מדיניות חוץ  היבטים: המדיני והיהודי. ההיבט המדיני יתבסס על תיאוריות של

 מדינה יהודית ודמוקרטית. הגדרת ישראל כל ואילו ההיבט הייחודי ע

יקבל את הכלים הבסיסיים להבנת הדיפלומטיה של ישראל בשלוש זירות:  סיום הקורס התלמידעד 

מדינה אשר מתמודדת השל  יניות חוץוגם העולם היהודי. הוא יבין את מורכבות מד ת, הגלובליתהאזורי

לבין ייתכנו ניגודים בין מטרות קיומיות של ישראל  ,למשלבשלוש זירות שייתכנו ניגודים ביניהן. 

לה יחסים  קהילות יהודיות במדינות שאיתן יש לישראל יחסים דיפלומטיים ואף כאלו שאיןאינטרסים של 

  קיומיים.לערכים דמוקרטיים בין מדיניים או לבין אינטרסים ביטחוניים  מתחיםהיא . דוגמא נוספת עמן
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  תיאור הקורס:

המקורות היהודיים ושם דגש על יהקורס בתחילת נושאי. -מהלך הקורס יהיה על בסיס היסטורי

בהמשך נחדור לליבת הדיפלומטיה הישראלית תוך התייחסות למעטפת  של המקורות. וההקשר המדיני

חוץ הפועלת בצל של עימות ומאידך שואפת השל מדיניות  ההתפתחותננתח את האזורית והגלובלית. 

אומי לאחר ל-והאתנ את השפעת חזרתו של הקונפליקטלהגיע להסדרי שלום עם שכנותיה. נבין 

ם האזוריים הנובעים ינוייהש ל ממד זה מוללננסה לשקומאידך  ,מלחמת ששת הימים מצד אחד

נסיים את הלימודים בניתוח האילוצים מחילופים במערכות הבריתות הבינ"ל במזה"ת ובזירה העולמית. 

הפועלת בקונטקסט של נשק להשמדה המונית הנושאת את המטען של מורשת  יניות חוץשל מד

  יהודית.

 

 :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

יהודיות או ביטחוניות העבודות יוקדשו להבנת הניגודים בין מטרות מדיניות ו( 30%: עבודת אמצע

ורווח של שורה וחצי, לא כולל עמוד כותרת, תוכן  12עמודים, פונט בגודל  10-קיומיות. היקף עבודה כ

 עניינים וביבליוגרפיה(

 70מבחן סיום: %

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 

 60ציון עובר בקורס: 

 

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

 

  מבוא למדיניות חוץ של מדינות: 1שיעור מס' 

  קריאת חובה:

ביחסים  מושגי יסוד"הרץ, "עלייתה ודעיכתה של המדינה הטריטוריאלית" )נספח ג' ב ג'והן .1

האוניברסיטה  אביב: תל) מדינת הלאום ,(כותב ועורך)שמואל סנדלר בתוך , ("בינלאומיים

 .115-97(, עמ' 1999הפתוחה, 

2. Benjamin Miller, States, Nations, and the Great Powers (Cambridge: Cambridge 

UP, 2007), pp. 1-35.  
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 :קריאת רשות

ביחסים בינלאומיים"(, בתוך  ב"מושגי יסוד 11)יחידה מס'  ”האל ג' הולסטי, "מטרות מדיניות חוץ .1

 (.1999)תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה,  מדינת הלאוםשמואל סנדלר )כותב ועורך(, 

 .פרק ג ,)ירושלים: שלם, תשס"ח( דיפלומטיה הנרי קיסינג'ר, .2

3. Henry Kissinger, Diplomacy (New York: Simon & Schuster, 1994), ch. 3. 

 

 המקורות היהודיים של מדיניות החוץ הישראלית :2שיעור מס' 

 :קריאת חובה

1. Shmuel Sandler, The Jewish Origins of Israeli Foreign Policy: A Study in Tradition 

and Survival (London: Routledge, 2018), pp. 24-49. 

)ירושלים: מכללת אשקלון  יזם מדיני לתלות הדדיתיהודית בין ריאל-מדיניות חוץ ישראיצחק מועלם,  .2

 .44-13 עמ', (2017ומוסד ביאליק, 

כרך (, תשי"ז-תשי"א ,ישראל-מפלגת פועלי ארץ: ל אביב)ת חזון ודרךדוד בן גוריון, "יחוד ויעוד,"  .3

 .8-46עמ' ב, 

 

  :קריאת רשות

 .37-50 ירושלים: שזר, תשנ"ו(, עמ'( ממדיה העולמיים של ההיסטוריה היהודית שלום בארון, .1

2. Yehoshafat Harkabi, “Jewish Ethos and Political Positions in Israel,” Forum 56 

(Summer 1985), pp. 43-52. 

3. Aaron Klieman, Israel and the World after 40 Years (Washington: Pergamon- 

Brassy, 1990). 

4. Uri Bialer, Israeli Foreign Policy: A People Shall not Dwell Alone (Bloomington, IN: 

Indiana UP, 2020).  

 

 ציונות ומדיניות חוץ :3שיעור מס' 

 :קריאת חובה 

 .33-54 (, עמ'2019)ירושלים, מרכז הרצל,  , אלטנוילנדמדינת היהודים תיאודור הרצל, .1

 .103-126, 55-85 (, עמ'1984: עם עובד, תל אביב) המהפכה הציונית, שנות העיצוב, דוד ויטל .2
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 :קריאת רשות

 .197-267 עמ'(, 1984)תל אביב: עם עובד,  המהפכה הציונית, שנות העיצובדוד ויטל,  .1

: תל אביב) והפולמוס הישראלימהתנ"ך ועד מדינת היהודים, גלגולי הלאומיות היהודית אסף מלאך,  .2

 . 330-312 עמ' (,2019ידיעות ספרים, 

 

  ישוב למדינהי: מ4שיעור מס' 

 :קריאת חובה

אביב: תל ) , בעריכת בנימין נויברגרדיפלומטיה בצל עימות ,דוד ויטל, "הגדרת יעדים במדיניות חוץ" .1

 .35-19 (, עמ'1984הפתוחה, האוניברסיטה 

 ,שמואל סנדלר, "היבטים אתניים לאומיים ומדינתיים במדיניות החוץ של הישוב בנושא ארץ ישראל" .2

(, עמ' 2000 ,שזר :)ירושלים , בעריכת אניטה שפירא, יהודה ריינהרץ ויעקב הריסעידן הציונות

269-141. 

עידן מחקר השוואתי,"  –גוריון, וייצמן, וז'בוטינסקי בשאלה הערבית -יוסף הלר, "עמדותיהם של בן .3

203- עמ'(, 2000, בעריכת אניטה שפירא, יהודה ריינהרץ ויעקב הריס )ירושלים: שזר, הציונות

240. 

 

 קריאת רשות:

 .19-60 (, עמ'1986)רמת אפעל: יד טבנקין,  אופציה ירדניתדן שיפטן, 

 

  : שנות העיצוב5שיעור מס' 

 קריאת חובה:

בני  בעריכת ,דיפלומטיה בצל עימות ,אהרון קליימן, "המשכיות ותמורה בדיפלומטיה הישראלית" .1

 .58-36עמ'  ,(1984חה, נויברגר )תל אביב: האוניברסיטה הפתו

, עימותדיפלומטיה בצל  ,"מיכאל בריצ'ר, "מדיניות החוץ של ישראל: עשרים השנים הראשונות .2

 .70-59 עמ'(, 1984בעריכת בנימין נויברגר )תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 

3. Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel (London: Oxford UP, 1972), 

pp. 229-243.  
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 קריאת רשות:

 .(1991)ירושלים: כתר,  השלום שחמקאיתמר רבינוביץ,  .1

 .261-269 עמ'(, 1986)רמת אפעל: יד טבנקין,  ירדניתאופציה  דן שיפטן, .2

 

 (ארה"ב התפוצות ) ישראל ויהדות :6שיעור מס' 

 :קריאת חובה

אריאל פלדשטיין, "המדיניות והרעיון: בן גוריון, הציונים ויהדות ארצות הברית לאחר קום המדינה",  .1

 .72-83 )קיץ תשס"א(, עמ' 143:47 גשר

 .32-43 , עמ'(תשמ"ד) 1:110 גשרמשה ז'ק, "השיקול היהודי במדיניות החוץ הישראלית",  .2

3. Shmuel Sandler, "Is There a Jewish Foreign Policy?" The Jewish Journal of 

Sociology 29:2 (December 1987), pp. 115-121. 

 .226-250 עמ'(, 2019: ידיעות ספרים, תל אביב) המאה הישראליתיוסי שיין,  .4

 

 קריאת רשות:

 1963-1948 ,קשר גורדי דוד בן גוריון ההסתדרות הציונית ויהדות ארצות הברית ,אריאל פלדשטיין

 (. 2003)באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון, 

 

 שאלת האוריינטציה הבינ"לפוליטיקה פנימית ומדיניות חוץ ו: 7שיעור מס' 

 :קריאת חובה

 .145-172 עמ' ,(1987) 43 קתדראהאוריינטציה הבינ"ל של ישראל", ובן גוריון אורי ביאלר, " .1

2. Shmuel Sandler, "Ben-Gurion's Attitude Toward the Soviet Union," Jewish Journal 

of Sociology (Fall 1979), pp.145-160. 

 קריאת רשות:

Uri Bialer, Between East and West: Israel's Foreign Policy Orientation 1948-1956 

(Cambridge: Cambridge UP, 1990), pp. 20-52. 
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  מדיניות חוץ וביטחון :8 שיעור מס'

 :קריאת חובה

, דיפלומטיה בצל עימות(", 1972-1948) דן הורוביץ, "התפישה הישראלית של ביטחון לאומי .1

 .149-104(, עמ' 1984אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תל ) בעריכת בנימין נויברגר

, דיפלומטיה בצל עימות ,שתי תפישות של הסכסוך הישראלי ערבי" –אורי ביאלר, "בן גוריון ושרת  .2

 .207-189 עמ'(, 1984בעריכת בנימין נויברגר )תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 

 

 קריאת רשות:

1. Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel (London: Oxford UP, 1972), 

pp. 291-372.  

: הקיבוץ תל אביב) קבלת החלטות בסוגיות הבטחון הלאומי: היבט ישראלייהודה בן מאיר,  .2

 (.1987המאוחד, 

 

 1967 ישראל: מדיניות החוץ של ישראל לאחר: מדינת ישראל וארץ 9 שיעור מס'

 :קריאת חובה

, בעריכת בנימין נויברגר )תל דיפלומטיה בצל עימות "שלש גישות ישראליות הרכבי, יהושפט .1

 .224-207עמ'  (,1984אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 

, מלחמות והסדרים ,"מנחם בגין, בוועידת קמפ דיויד: פרק בדיפלומטיה חדשה"ששון סופר,  .2

 .144-123 (, עמ'1992 אביב: האוניברסיטה הפתוחה,תל ) בעריכת בנימין נויברגר

 

 קריאת רשות:

1. Shmuel Sandler, "Religious Zionism and the State: Political Accommodation and 

Religious Radicalism in Israel," Terrorism and Political Violence 8:2 (Summer, 

1996), pp. 133-154. 

512- עמ' (,1992)תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה,  , בעריכת בנימין נויברגרמלחמות והסדרים .2

369. 
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 )ישראל והפלשתינאים( : דיפלומטיה בעידן תהליך השלום10 שיעור מס'

 :קריאת חובה

תל ) ישראל-סאדאת, קיסינג'ר, קרטר ובגין והחתירה לשלום ערבי :מדיניות אמיצהקנת שטיין,  .1

 .312-271 (, עמ'2003: מערכות, אביב

(, עמ' 2013)יולי  2:16 עדכן אסטרטגי לקחים לישראל," :"עשרים שנה להסכמי אוסלושמואל אבן,  .2

78-63. 

 

 קריאת רשות:

)תל  ישראל-מדיניות אמיצה: סאדאת, קיסינג'ר, קרטר ובגין והחתירה לשלום ערביקנת שטיין,  .1

 .270-151 עמ'(, 2003אביב: מערכות, 

2. Efraim Inbar and Shmuel Sandler, "The Risks of Palestinian Statehood," Survival 

39:2 (Summer 1997), pp. 23-41.  

 

 ?אום שמום :11 שיעור מס'

 :קריאת חובה

1. Neil Caplan, “Israel V. Oom-Shmoom Sharett V. Ben-Gurion, Israel Studies 25:1 

(Spring 2020), pp. 26-46. 

2. Rory Miller, “The PLO Factor in Euro-Israel Relations, 1964-1992,” Israel: The First 

Hundred Years, ed. Efraim Karsh (London: Frank Cass, 2004), pp. 105-122.  

3. Dore Gold, Tower of Babble (New York: Crown Forum, 2004), pp. 91-110, 197-

220.  

 :קריאת רשות

1. Binyamin Netanyahu, A Place Among the Nations: Israel and the World (New York: 

Bantam Books, 1993). 

2. Gerald M. Steinberg, "NGOs Make War on Israel," Middle East Quarterly 11:3 

(2004), pp. 13-25. 
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 ישראל, גרעין והעימות מול אירן 12: שיעור מס'

 :קריאת חובה

 .357-414 (, עמ'2000)ירושלים: שוקן,  ישראל והפצצהאבנר כהן,  .1

2. Steven R. David, “Coping with an Existential Threat Israel and Iran Under 

Netanyahu,” Israel Under Netanyahu, ed. Robert Freedman (London: Routledge, 

2020), pp. 97-215. 

 

 :קריאת רשות

, אסופת מאמרים פרי עטו של פרופ' יובל נאמן :יהודים, ישראל, והסוגיה הגרעיניתיובל נאמן,  .1

 .57-28עמ' , (2007, אריאל שמואל צבאג )אריאל: המכללה האקדמית בעריכת

2. Michael B. Oren, Ally: My Journey Across the American-Israeli Divide (New York: 

Random House, 2015), pp. 87-103. 

3. Shmuel Sandler, The Jewish Origins of Israeli Foreign Policy: A Study in Tradition 

and Survival (London: Routledge, 2018), pp. 140-163.  

 

 והעולםמדינת היהודים  :13שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 .(2007שוקן,  :)ירושלים פרדוקס הפוליטיקה היהודית רות וייס, .1

2. Sasson Sofer, “Towards Distant Frontiers: The Course of Israeli Diplomacy,” Israel: 

The First Hundred Years, ed. Efraim Karsh (London: Frank Cass, 2004), pp. 1-9.  

3. Shmuel Sandler, “Towards a Conceptual Framework of World Jewish Politics,” 

Israel: The First Hundred Years, ed. Efraim Karsh (London: Frank Cass, 2004), pp. 

301-336.  

 

 :קריאת רשות

1. Uri Bialer, Israeli Foreign Policy: A People Shall Not Dwell Alone (Bloomington, IN: 

Indiana UP, 2020). 

, עמ' )תשמ"ז( 26 ויחסים בינלאומיים מדינה , ממשלאפרים ענבר, "המלחמה במסורת היהודית,"  .2

14-1. 

 .251-316עמ' (, 2019)תל אביב: ידיעות ספרים,  המאה הישראליתיוסי שיין,  .3
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)ירושלים: מכללת אשקלון  יהודית בין ריאליזם מדיני לתלות הדדית-מדיניות חוץ ישראיצחק מועלם,  .4

 .180-144 עמ'(, 2017ומוסד ביאליק, 

5. Eytan Gilboa, “Public Diplomacy: The Missing Component in Israel’s Foreign 

Policy,” Israel’s Strategic Agenda, ed. Efraim Inbar (London: Routledge, 2007), pp. 

102-134.  

 

 


