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 : ת הקורסומטר

מהווה   זה  הקורסים שני  קורס  סדרת  ייעודה של  החוג.  של  הליבה  מרכיב  של  פרקיו  שלושת   מבין 

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

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

מנהיגיהן. מה הוא אופק השאיפות הראוי? כיצד ניתן ללגייס למימושן את המשאבים הנדרשים, מול 

והסכמה  האתגרים   פעולה  שיתוף  של  בדרכים  להשיגן  אפשר  האם  של    –הצפויים?  מלאכתה 

אם בכלים צבאיים )מלחמה(   בין –הדיפלומטיה? ומה קורה כאשר אין מנוס מעימות חזיתי בין רצונות 

   או באחרים )מאבקים פוליטיים, רעיוניים, כלכליים(?

יעסוק,   השני  התה  ורסכקהחלק  שבה  בדרך  עצמן,  בפני  המודרניהעומד  המדיני  הסדר    ; ווה 

אותו-אסטרטגיותב שעיצבו  המרכזיים  הכוחות  של  הדיפלומב  ;העל  של   רשרת בשוה;  טיתפקידה 

)ויש שיוסיפו    1756מאז    –"המלחמות העולמיות"   נגד   – ועד המלחמה הקרה  המלחמה הגלובלית 

במאזני    מרחיקי לכתים  שינוי  ופות כמו מלחמת האזרחים האמריקנית, חוללס . אלו, ומלחמות נוהטרור(

שתקף בהגות האסטרטגית, המדינית והצבאית . כל זה מהכוח ובמקורות הסמכות של הסדר העולמי

   .21- לדילמות של המאה הגם תכנים אלה  רלבנטיות שלולטת הוב ,)ובספרות היפה(

 תיאור הקורס:  

mailto:eranl@shalem.ac.il
mailto:pninashu@gmail.com
mailto:n.tamir@peres-center.org
mailto:n.tamir@peres-center.org
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והנשק  ימי  הכוח  ה  , כמוהאמצעיםדווקא  כיצד השפיעו  ?  נולד העולם של ימינו   יסודבניות  ת  מתוך אלו

? ווסטפלית" -"פוסט-ה תפיסת הריבונות    עמד ביסוד ? מה  (המבנה המדיניעיצוב היעדים )ו על  החם,  

העולם של    עיצבו אתמה היו אופקי השאיפות שהפכו מדינות אירופיות לאימפריות )מתחרות( וכיצד  

 האסטרטגית?  ת העידן המודרני בהגומלחמות קפות הטרגדיות של תימינו? איך מש

נבעו בין היתר ש  –התגבשות דגם המדינה, והיציאה אל הים הפתוח    –  ותהתמור  ןנקודת המוצא לדיון ה

למוקד הסדר המדיני העולמי )לפחות עד אמצע   את "חצי האי" האירופי  והפכמהתפתחויות טכנולוגיות, ו 

  הדיפלומטיהיצרה את    –ונציה  הרפובליקה של    – מעצמה ימית במזרח הים התיכון  .  המאה העשרים(

עיצבוהמודרנית;   תכניה  "הנסיך"   מקיאוולי,  ואת  לסגולות  הקשור  הגיון    ,רישליהו  ;בכל  את  שקידש 

 .  על שבה השתמשה גם בריטניה נגד צרפת(-)אסטרטגית הכוחותן מאזחשיבותו של ו המדינה

המהפכות   והצרפתית    –עידן  מה–האמריקנית  מחדש  מה  י  הגדיר  כוחה. ומה    תכליתהאומה, 

דווקא רגרסיה לקפרדו ההרפתקה    –  חלום הקיסרותעבר  סלית, הניב הגיוס הכללי של הרפובליקה 

במרכזו דמותו של מטרניך  , שמכונן של השבת הסדר העולמי על כנומהלך    ,ובעקבותיה  –הנפוליאונית  

חדורי שליחות,  ,  מנהיגים  נפגוש,  19-ארכיטקט של "השלום הארוך". במחצית השניה של המאה הכ

שהציל בכוח הזרוע את ארצות הברית כאומה    ,לינקולן:  ולכונן מעצמות  שהשכילו לאחד אומות קרועות

 ופה.  אחת; וביסמרק, שלצד "הדם והברזל" השכיל גם לנהל דיפלומטיה מזהירה ששמרה על שלום איר

פחות  על סגולות שאין קיומן מובטח: ותוך    על המחייבת גאוניות מדינית נשענת-שאסטרטגית  דא עקא,

מן הטבח הממושך של החזית  .  משנות דור קרס מאזן הכוחות אל תוך הפורענות של המלחמה הגדולה

ניסו לעצב אותו    ,מאידך גיסא  ,וילסוןּו  ,מחד גיסא  ,צמח עולם אחר, שלנין  –מוורדן והלאה    –המערבית  

עלו    רי האימפריות הישנותבין שב.  ת ושלום עולמיעל, מהפכה עולמי-שתי אסטרטגיות  :על פי דרכם 

אימפריאליותבדמות    "קיסרים"   –שוב    –לגדולה   מודרניים בעלי שאיפות    היפנים, ,  מוסוליני  :כוחות 

 והקורפורל האוסטרי שהקים את "הרייך השלישי" וכמעט הביס את כל העולם.   סטאלין,

למושגים,   שהפכו  מקומות  יאלטה,  ועד  הממינכן  ופרל  .  מלחמהה  את  ה דיפלומטיליוותה  ברברוסה 

, מעל לכל, אקורד הסיום של מלחמת העולם השניה  .הפתעה אסטרטגיתללשם נרדף  הפכו  הארבור  

 את החשיבה האסטרטגית. ואת מהות המלחמה מיסודן שינה , הירושימה ונגסאקיב

גרעינית   גיסא, המלחמה הקרה התנהלה אפוא בכלים שונים מכל קודמותיה: הרתעה  הדדית מחד 

ולא   ,וייטנאםולא בקוריאה, לא ב  –, מאידך גיסא. היא לא תמיד היתה "קרה"  ורעיונית  וחתרנות מדינית

: אך בשנות במשבר קובה התקרב העולם לכליה גרעינית  .חמות "בידי שליח" בין ישראל לערביםלמב

עם קריסתה של ברית המועצות הונחו היסודות    מחדש סוג של מאזן כוחות גלובלי.התגבש  השבעים  

ההתמודדות עם עלייתה של ואסלאמיזם הטוטליטרי;  למשוואות האסטרטגיות של ימינו: המלחמה ב

( מול אתונה  שובסין  כך,.  (?ספרטה  כי    בתוך  זו  -אסטרטגיתיתכן  היא  ביותר לעתיד  העל החשובה 

על המערכת א על היציבות המדינית אלא המאיימים ל , מהרגלים הרסניים היגמל ללאנושות שתאפשר 

  האקלימית הפלנטרית.

 

 חובות הקורס והרכב הציון בקורס:   
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   20% :השתתפות פעילה בשיעורים

 20%  :יה(רבהיסטו אירוע מכונןדמות, סוגיה או רפרט )

 60% :עבודה מסכמת

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 

 60ציון עובר בקורס: 

 

 

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

 

פורטוגל ממשיכים )או   (1421)סין  וחוזרים    -המודרנה: יוצאים ל  אלהימיים  הנתיבים  :  1שיעור מס'  

המעצב של  לכוח    –דווקא    – כיצד הפך הממד הימי את אירופה    (?1492ספרד  ו  -של אנריקה הנווט  

העולמי, אמריקה?  הסדר  גילוי  של  משמעויותיו  היו  את   ומה  המציאו  הוונציאנים  דווקא  ומדוע 

 הדיפלומטיה המודרנית? 

 

 ה:  ת חובקריא

 חוזה טורדסיאס, .1

https://www.let.rug.nl/usa/documents/before-1600/the-treaty-of-tordesillas-june-7-

1494.php  

   www.hamichlol.org.il ,"חוזה טורדסיאס"  הערך .2

3. Martin Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present (New 

York: Free Press, 1991), pp. 125-136. 

 

 :ת רשותקריא

העולם",   .1 דרקונים: הנסיך שמשך מדינה קטנה לשנות את  אין  כבר  "כאו  נהרי,    28,  וואלהאורן 

 https://news.walla.co.il/item/3182926 ,2018 באוגוסט

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

Yale UP, 2010), pp. 134-139. 

 

 1421-: המקרה המוזר של מנזיס ורפרט

 

מס'   ושחר:  2שיעור  הטירה  ומשמעותם  המודרנה:    התותח,  הלחימה  באמצעי  התמורות 

פית מול  התגבשות המדינה האירונחוש:    "נסיך"  חיפש מקיאוולי  ומדוע    – האסטרטגית והמדינית  

 . חולשה אסטרטגית, דומיננטיות תרבותית ומורשת של הגות –בתקופת הרנסנס נסיכויות איטליה 

https://www.let.rug.nl/usa/documents/before-1600/the-treaty-of-tordesillas-june-7-1494.php
https://www.let.rug.nl/usa/documents/before-1600/the-treaty-of-tordesillas-june-7-1494.php
http://www.hamichlol.org.il/
https://news.walla.co.il/item/3182926
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 :ת חובהקריא

 .  120-129, 80-88עמ'  , (2008)ירושלים: שלם, דביר,  הנסיךניקולו מקיאוולי,  .1

2. Martin Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present (New 

York: Free Press, 1991), pp. 99-123.  

 

 :רשות תקריא

 מ"ח.-עמ' ט ,(2008הלי זמורה, "מבוא", הנסיך )ירושלים: שלם, דביר,   .1

2. Lawrence Freedman, Strategy: A History (Oxford: Oxford UP, 2015), pp. 49-53. 

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

Yale UP, 2010), pp. 49-59. 

 

 : צ'זרה בורג'יה רפרט

 

כיצד הפכה    –  ודמותו של רישליההכוחות    ן"הגיון המדינה", מאזשער המודרנה:   :3שיעור מס'  

 , המדינה המודרנית  של העל  -ההתייצבות נגד ההגמוניה ההבסבורגית לארוע מכונן של אסטרטגיית

 .תכלית העשייה המדינית והצבאית אתמחדש  והגדירה

 

 ה:ת חובקריא

 https://www.britannica.com/topic/diplomacyהערך  .1

2. Henry Offley Wakeman, The Ascendancy of France, 1598-1715 (London: 

Rivington, 1927), pp. 106-132.  

 

 קריאת רשות: 

  , (1974יחדיו,  הוצאת  )תל אביב:    האומות: המאבק לשלטון ולשלוםפוליטיקה בין  או,  טמורגנ  'יהאנס  

 . 284-211 עמ'

 

   הקרדינל רישליה: רפרט

  

מס'   מכוננות:  מלחמשתי  :  4שיעור  השנהות  האנגלית    שלושים  האזרחים    שלום   –ומלחמת 

שבעקבותיו  )?( והסדר  הריבונות;ווסטפליה  מושג  של  מחדש  והעיצוב  של   ,  המהפכה  משמעויותיה 

 . והשתקפותן התרבותית אצל מילטון

 

 ה:ת חובקריא

https://www.britannica.com/topic/diplomacy
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1. John Milton, Paradise Lost (London: Penguin Popular Classics, 1996), pp. 31-44. 

2. B.H. Liddell Hart, Strategy (New York: Meridian, 1991), pp. 63-73 

3. Peter H. Wilson, The Thirty Years War: Europe's Tragedy (Cambridge, MA: 

Belknap Press of Harvard UP, 2011), pp. 3-40.  

 

 : ת רשותקריא

1. Lawrence Freedman, Strategy: A History (Oxford: Oxford UP, 2015), pp. 56-65. 

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

Yale UP, 2010), pp. 88-117. 

 

 אוליבר קרומוול : רפרט

 

מס'   עולמית  הראשונה  המלחמה:  5שיעור  באמת  השנים"  –  שהיתה    ( 1756-1763)  "שבע 

המערכה באירופה והתבססותה של פרוסיה במאזן המעצמתי; בריטניה מול צרפת על   :והשלכותיה 

 ראשיתן של שתי מהפכות.   –פני עולם ומלואו; ומחיר המלחמה מבית 

 

 ת חובה:קריא

 ,  1776יולי  4הכרזת העצמאות של ארצות הברית,  .1

https://www.let.rug.nl/usa/documents/1776-1785/the-final-text-of-the-declaration-of-

independence-july-4-1776.php  

2. B.H. Liddell Hart, Strategy (New York: Meridian, 1991), pp. 74-93.  

3. U.S. State Department, Office of the Historian, "French and Indian War / Seven 

Years' War, 1754-1763," at https://www.history.state.gov/milestones/1750-

1775/french-indian-war  

 : ת רשותקריא

1. John Lewis Gaddis, On Grand Strategy (New York: Penguin, 2018), pp. 151-183. 

2. Sanasar Lochan, "The Third Carnatic War (1758-1763) – Causes and Results", 9 

August 2019, at https://www.sansarlochan.in/en/third-carnatic-war 

 

  כאסטרטג ג'ורג' וושינגטון: רפרט

 

השינוי   –  לנפוליאון levee en masse-מה –העידן המהפכני וההרפתקה הקיסרית : 6שיעור מס' 

 במה התייחדו דרכי פעולתו של בונפארטה ומה הוביל בכל זאת למפלתו ?  : במהות המלחמה

 

https://www.let.rug.nl/usa/documents/1776-1785/the-final-text-of-the-declaration-of-independence-july-4-1776.php
https://www.let.rug.nl/usa/documents/1776-1785/the-final-text-of-the-declaration-of-independence-july-4-1776.php
https://www.history.state.gov/milestones/1750-1775/french-indian-war
https://www.history.state.gov/milestones/1750-1775/french-indian-war
https://www.sansarlochan.in/en/third-carnatic-war
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 :  ת חובהקריא

 )בעריכת טום הולמברג(:   1796נאומי נפוליאון לחייליו במערכה באיטליה,  .1

https://www.napoleon-series.org/research/napoleon/speeches/c_speeches1.html  

2. Martin Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present (New 

York: Free Press, 1991), pp. 125-136. 

3. Lawrence Freedman, Strategy: A History (Oxford: Oxford UP, 2015), pp. 69-81. 

 

 :ת רשותקריא

1. B.H. Liddell Hart, Strategy (New York: Meridian, 1991), pp. 94-123. 

2. John Lewis Gaddis, On Grand Strategy (New York: Penguin, 2018), pp. 185-216. 

3. Geoffrey Best, Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law 

of Armed Conflicts (London: Methuen, 1993), pp. 75-127.  

 

 הגרילה במערכה האיברית  /וולינגטוןלורד  : רפרט

 

"הברית הקדושה"    –  על -מטרניך, קונגרס וינה והשלום הארוך: הראקציה כאסטרטגית:  7שיעור מס'  

. מה למדנו על תפקידה האסטרטגי של זהות אידיאולוגית  הבריטית  מול האוריינטציה הליברלית  ויעדיה 

;  היווני ולקחיוהמקרה    ;ותפקידה של דוקטרינת מונרו  לידת אומות חדשות  )ומה לא למדו הבורבונים(?

 קריסתו של "קונצרט אירופה". 

 

   ה:ת חובקריא

1. A.J. Grant and Harold Temperley, Europe in the Nineteenth and Twentieth 

Centuries, 1789-1939, (London: Longmans, Green, 1945), pp. 171-208. 

64- ,1-15 עמ'  ,)תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ה(   המאבק על השלטון באירופה  ,טיילוראי"פ   .2

52 . 

 

 :ת רשותקריא

 ,U.S. State Department, Office of the Historian, "Monroe Doctrine  :דוקטרינת מונרו .1

 1829/monroe-https://www.history.state.gov/milestones/1801" ,1823 

יוון   .2 נאווארינו:    –עצמאות   ",Richard Armstrong, "The Battle of Navarinoקרב 

 https://uh.edu/engines/epi3077.htm 

 

 : קונגרס וינהרפרט

 

https://www.napoleon-series.org/research/napoleon/speeches/c_speeches1.html
https://www.history.state.gov/milestones/1801-1829/monroe
https://uh.edu/engines/epi3077.htm
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לינקולן והאסטרטגיה   –   השפעה היסטורית רבת שניםמקום אחר, מלחמה אחרת,  :  8שיעור מס'  

כיצד ניהל לינקולן  מה הפך את מלחמת האזרחים האמריקנית לאירוע אסטרטגי?  :של הצלת האיחוד

 ואת תכלית קיומה של ארצות הברית כאומה אחת?  –את המלחמה, ואיך הגדיר מחדש את יעדיה 

 

 ה:  ת חובקריא

 ,  1863 נובמבר 19 נאום גטיסבורג, .1

http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/gettysburg.htm 

 , נאום ההשבעה השני .2

http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/inaug2.htm  

א' .3 במלחמה?כהן,   אליוט  ינהיג  מי  מדינאים:  או  צבא  אנשי  העליון:  מטר,    הפיקוד  אביב:  )תל 

 . 57-27עמ'  ,משהב"ט, מערכות, מי"ל, תשס"ג(

 

 : ת רשותקריא

John Lewis Gaddis, On Grand Strategy (New York: Penguin, 2018), pp. 217-253. 

 

 : יוליסס גראנטרפרט

 

 משחק הבריתות והאיזונים, וטעות אחת קשה...ביסמרק,    –דם, ברזל ודיפלומטיה  :  9שיעור מס'  

השלום באירופה    העל שלו לשמירת-מה היתה אסטרטגיתכיצד ניווט איש אחד את גרמניה לאיחוד,  

 , ומדוע בכל זאת תרם גם הוא להנחת היסודות לאסון של מלחמת העולם הראשונה.1870אחרי 

 

 :ת חובהקריא

1. Ian F.D. Morrow, Bismarck (New York: Colliers, 1976), pp. 26-72. 

 . 197-237 עמ' , ()תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ה המאבק על השלטון באירופה, טיילור פ”אי .2

 

 : ת רשותקריא

Alistair Boddy-Evans, "Events Leading to the Scramble for Africa,"  

https://www.thoughtco.com/what-caused-the-scramble-for-africa-43730  

 

 : בנימין ד'ישראלי, לורד ביקונספילד רפרט

 

למנוע את מלחמת העולם האם אפשר היה    –בדרך אל הקטסטרופה ההיסטורית  :  10שיעור מס'  

)"מכונת   "נעילת" המחנות היריבים באירופה, ותפקידה המכריע של הלוגיסטיקה הצבאית? הראשונה

 .אזן הצבאיוהטעות בקריאת המהמדינית  יום הדין"(; חולשת המנהיגות

http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/gettysburg.htm
http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/inaug2.htm
https://www.thoughtco.com/what-caused-the-scramble-for-africa-43730
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 ה:  ת חובקריא

 .  123-184 (, עמ'2007)ירושלים: שלם,   דיפלומטיההנרי קיסינג'ר, 

 

 : ת רשותקריא

 "הספר הלבן" הגרמני על נסיבות פרוץ המלחמה, . 1

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

 2. Barbara Tuchman, The Guns of August (New York: Dell, 1962), pp. 33-87. 

 

 : תכנית שליפן וגורל בלגיהרפרט

 

  והאסטרטגיה של הרג המוני במאה העשרים   ,בחזית המערב נפל דבר: וורדן, הסום:  11שיעור מס'  

פון    – שאף  מה  )והאנושיות(;  האסטרטגיות  ומשמעויותיה  התמרון  מול  האש  כוח  של  ההגמוניה 

 פלקנהיים להשיג בוורדן? איך התהוותה חזית המערב ומה איפשר את הישרדותה של צרפת?

 

 ה:ת חובקריא

 . 67-89עמ'   ,(1982)תל אביב: זמורה ביתן,  במערב אין כל חדשאריך מריה רמרק,  .1

א' .2 במלחמה?כהן,   אליוט  ינהיג  מי  מדינאים:  או  צבא  אנשי  העליון:  מטר,    הפיקוד  אביב:  )תל 

 . 94-59עמ'  ,משהב"ט, מערכות, מי"ל, תשס"ג(

 

 :ת רשותקריא

Malcolm Brown, The Imperial War Museum Book of The Western Front, Pan Grand 

Strategy Series (London: Pan, 2001), pp. 114-122, 253-263, 275-280. 

 

 : מרשל פיליפ פטן רפרט

 

)ודיפלומטי( אחר: מה ביסוד  :  12שיעור מס'   ומה היה   –  הנקודות  14ווילסון מציע סדר עולמי 

מה הביא  תפקידה של החתירה לשלום עולמי, בעידן שלפני המלחמה, בהנחת היסודות לתפיסותיו?  

 .  וומגבלותי את ארה"ב למלחמה, וכיצד פרש ווילסון את יעדיה? רעיון חבר הלאומים

 

 :  ת חובהקריא

   _NoteZimmermanhttp://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_מברק צימרמן,  .1

   phttp://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asהנקודות,  14נאום  .2

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_German_White_Book
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_Zimmerman_Note
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
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דיוקן העולם שלפני מלחמת העולם הראשונה  ברברה טוכמן,   .3 )תל    1890-1914המגדל הגאה: 

 . 331-265עמ'  , (1998אביב: דביר, 

 

 : ת רשותקריא

Frank Ninkovich, Modernity and Power: A history of the Domino Theory in the 

Twentieth Century (Chicago UP, 1994), pp. 37-68. 

 

 : וודרו ווילסון  רפרט

 

דמיון ושוני בכינון   תווי  –  אסטרטגיות העל של המהפכה: לנין ומאו בדרכם לשלטון:  13שיעור מס'  

; המימד האידיאולוגי ותרגומו  , וביחסם לסדר העולמי ולמערבהמשטרים הקומוניסטיים ברוסיה ובסין

 והשלכותיו על מאזן הכוחות.  הטוטליטאריהפוליטי והצבאי; יסודות הסדר  המדיני

 

 ה:  ת חובקריא

)תל   קרל מארכס ופרידריך אנגאלס, המאניפסט הקומוניסטי, עם מבואות והערותמ. דורמן )עורך(,   .1

 . 83-51אביב, הקיבוץ המאוחד, תש"י(, עמ' 

2. Lawrence Freedman, Strategy: A History (Oxford: Oxford UP, 2015), pp. 69-81. 

3. Henry Kissinger, On China (New York: Penguin, 2011), pp. 91-112.  

 

 : ת רשותקריא

George F. Kennan, Russia and the West under Lenin and Stalin (Boston: Atlantic–

Little, Brown, 1961), pp. 18-48, 210-223.  

 

 דונג-או מאו זה  : וולדימיר איליץ' לניןרפרט

 

קריסתה של תפיסת   – שוב במרכז הבמה  (  חדשותיפן, איטליה, גרמניה: אימפריות ):  14שיעור מס'  

"שקיעת המערב" )הליברלי( והבדלנות הביטחון הקולקטיבי ומשמעויותיה האסטרטגיות; כיצד פילסו  

 האמריקנית את הדרך לשאפתנות אימפריאלית שלוחת רסן באירופה ובאסיה? 
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 ה:  ת חובקריא

 , 1935אוקטובר  2נאום מוסוליני על הפלישה לאתיופיה )חבש(,  .1

www.historycentral.com/HistoricalDocuments/Mussolini'sSpeech.html  

 .  250-301 (, עמ'2007)ירושלים: שלם,   דיפלומטיההנרי קיסינג'ר,  .2

3. Mark L. Haas, The Ideological Origins of Great Power Politics, 1789-1989 (Ithaka: 

Cornell UP, 2005), pp. 105-145. 

 

 : ת רשותקריא

"The Rape of Nanking 1937-1938, 300000 Deaths," The History Place: Genocide in 

the 20th Century, www.historyplace.com/worldhistory/genocide/nanking.htm  

 

 : בניטו מוסוליני רפרט

 

מה    –  , אז והיוםכסמל של פייסנותהצל הארוך של מינכן ומשמעות "המטריה"  :  15שיעור מס'  

השיג ומה היתה המשמעות בפועל של החלטותיו? כיצד הוביל הסכם מינכן  חשב צ'מברלין שיוכל ל

 ולמלחמה?   –רובנטרופ -להסכם מולוטוב

 

 ה:ת חובקריא

 ,  1938אוקטובר  5-3על הסכם מינכן, הבריטי בפרלמנט  הדיון .1

www.mtholyoke.edu/acad/intrel/munich.htm  

עמ'    ,(1989)   6  נתיבתבוסתנות כמרשם להתאבדות לאומית"    – כתריאל בן אריה, "מפראג למינכן   .2

36-25  . 

3. John L. Snell, Illusion and Necessity: The Diplomacy of Global War, 1939-1945 

(Boston: Hamilton Miflin, 1963), pp. 1-45.  

 

 : ת רשותקריא

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

Anchor, 1996), pp. 382-417.  

 

 : נוויל צ'מברליין רפרט

 

מס'   של  ,  1940מאי  :  16שיעור  במלחמההכרעתו  להמשיך  בקבינט  –  צ'רצ'יל  הגורלי  על   הדיון 

חיל האוויר והתערבותה העתידית של    – יסודות תקוותו לעתיד  ;  האפשרות של משא ומתן עם היטלר

 וכיצד השתכנע לתמוך בבריטניה?  מה היה תפקידו של רוזוולט; ארצות הברית

http://www.historycentral.com/HistoricalDocuments/Mussolini'sSpeech.html
http://www.historyplace.com/worldhistory/genocide/nanking.htm
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/munich.htm
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 :האזנת חובה ת/קריא

 Youtube, Winston Churchil/We Shall Fight,  )"נילחם בחופים..."(  1940יוני    4נאום צ'רצ'יל,   .1

on the Beaches  , 

www.winstonchurchill.org/resources/speeches/1940-the-finest-hour/we-shall-fight-

on-the-beaches  

)תל אביב: עם עובד,   1940-1941הכרעות גורליות: עשר החלטות ששינו את העולם,  איאן קרשו,   .2

  .74-33 עמ' ,(2007

3. Jon Meacham, Franklin and Winston: An Intimate Portrait of an Epic Friendship 

(New York: Random, 2004), pp.82-98. 

 

 :ת רשותקריא

גורליות: עשר החלטות ששינו את העולם,  איאן קרשו,   עובד,    1940-1941הכרעות  )תל אביב: עם 

 . 260-201עמ' (, 2007

 

 : הקרב על בריטניה רפרט

 

מס'   פתע:  17שיעור  הרבור ומשמעותן:  מתקפות  ופרל  גורל    –  ברברוסה  את  שחרצו  התפניות 

היכולת  וחשיבות  הכולל,  במאזן  אסטרטגיות  הפתעות  של  מקומן  לגבי  ללמוד  ניתן  מה  המלחמה: 

 המודיעינית?  

 

 ה:ת חובקריא

(, עמ'  2019,  זמורה כנרת  )מודיעין: דביר   מתקפת פתע: מנהיגות ומודיעין במבחן העליוןאורי בר יוסף,  

108-25 . 

 

 : ת רשותקריא

)תל אביב: עם עובד,   1940-1941הכרעות גורליות: עשר החלטות ששינו את העולם,  איאן קרשו,   .1

 . 147-75עמ'  ,(2007

(,  2006ביתן, דביר,  -)אור יהודה: כנרת, זמורה  סטלין: חצר הצאר האדום סיימון סבאג מונטיפיורי,   .2

 . 417-372עמ' 

 

 : סטלינגרד רפרט

  

http://www.winstonchurchill.org/resources/speeches/1940-the-finest-hour/we-shall-fight-on-the-beaches
http://www.winstonchurchill.org/resources/speeches/1940-the-finest-hour/we-shall-fight-on-the-beaches
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 ? משוואות היסודמדוע הירושימה? איך שינתה הפצצה את : 18שיעור מס' 

 

 ה:  ת חובקריא

1. Minutes of Meeting Held at the White House on Monday, 18 June 1945 at 1530. 

2. Richard B. Frank, Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire (New York: 

Penguin, 2001), pp. 214-272.  

 : ת רשותקריא

1. Martin Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present (New 

York: Free Press, 1991), pp. 251-264 . 

 
2. Henry A. Kissinger, Nuclear Power and Foreign Policy (New York: Norton, 1969), 

pp. 1-42. 

 

 : פרויקט מנהטן רפרט

 

אילצו    כיצד  –  העל של הבלימה- מלחמת העולם "החמישית": טרומן ואסטרטגית  :19שיעור מס'  

אסטרטגית להגדיר  ארה"ב  את  מאחריות  בנסיגתם  של -הבריטים  תפקידו  היה  ומה  סטלין,  מול  על 

 "המברק הארוך" בגיבושה. 

 

 :  חובהת קריא

 , 1947מרס  12נאום "דוקטרינת טרומן",  .1

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp  

2. X [George F. Kennan], "The Sources of Soviet Conduct," Foreign Affairs, July 

1947, pp. 566-582. 

 .  404-452 (, עמ'2007)ירושלים: שלם,   דיפלומטיההנרי קיסינג'ר,  .3

 

 : ת רשותקריא

Moritz A. Pieper, "Containment and the Cold War: Reexamining the Doctrine of 

Containment as a grand Strategy Driving US Cold War Interventions," Inquiries 

Journal 4:8, 2012, http://www.inquiriesjournal.com/print?id=672#  

 

 : מלחמת האזרחים היוונית רפרט

 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp
http://www.inquiriesjournal.com/print?id=672
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מס'   קובה:  :  20שיעור  של  הכפולה  הגלובלית הדרמה  במערכה  התערבות  מבצעי  של   מקומם 

פרשת מפרץ החזירים בהקשרה האסטרטגי הרחב, והזיקה בין משבר    –והדינמיקה של משבר גרעיני  

אסטרטגית על  המשבר  השפיע  כיצד  הכוללת;  הסובייטית  המדיניות  לבין  שתי  -הטילים  של  העל 

 המעצמות בהקשר הגרעיני?  

 ה:  ת חובקריא

1. Graham T. Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis 

(Boston: Little, Brown, 1971), pp.39-66.  

 : ת רשותקריא

1. John Prados, Presidents' Secret Wars: CIA and Pentagon Covert Operations 

from World War II through the Persian Gulf (Chicago: Elephant, 1996), pp. 171-217. 

2. U.S. State Department, Office of the Historian, "The Nuclear Non-Proliferation 

Treaty (NPT) 1968," https://www.history.state.gov/milestones/1961-1968/npt  

 קנדי ' : ג'ון פרפרט

 

האם טעות במסר   –  ועיונים בקבלת החלטות  קוריאה ווייטנאם: לקחים אסטרטגיים:  21שיעור מס'  

מה היה מקור הכשל בהערכה מול סין ומה אירע בין הדרג הצבאי  ה את צפון קוריאה לתקוף?  דירבנ

  לאמדוע  ואיך "קרתה" ההתערבות בוייטנאם והאם היתה לג'ונסון ברירה אסטרטגית אחרת?  למדיני?  

 "המסע לסיציליה" של ארה"ב )בתפקיד אתונה(?, בכל זאת, היה זה

 

 :  בהואת חריק

 "Dean Acheson, "Speech on the Far East                        1950  ינואר 12נאום אצ'יסון,  .1

www.cia.gov/library/readingroom/docs/1950-1-12.pdf  

2. P.K. Rose, "Two Strategic Intelligence Mistakes in Korea, 1950," CIA Library. 

3. Arthur M. Schlesinger, Jr., The Bitter Heritage: Vietnam and American Democracy, 

1941-1966 (London: Andre Deutsch, 1967), pp. 9-54.  

 

 : ת רשותקריא

(,  2019)מודיעין: דביר זמורה כנרת,    מתקפת פתע: מנהיגות ומודיעין במבחן העליון אורי בר יוסף,  .  1

 . 266-193עמ' 

2. James I. Matray, "Dean Acheson's Press Club Speech Reexamined", 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/366/578 

 

 : דאגלס מקארתוררפרט

https://www.history.state.gov/milestones/1961-1968/npt
http://www.cia.gov/library/readingroom/docs/1950-1-12.pdf
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  :משחק סכום אפס לשיבה אל מאזן הכוחותברית לעוינות, וממ  –  יםהסיני  כיםהמהפ:  22שיעור מס'  

כסוגיה אסטרטגית מעצבת: המעורבות במהלך מלחמת העולם השנ-יחסי ארה"ב ומשמעות יסין  יה 

וקיסינג'ר  -"נפילת" סין בידי הקומוניסטים; התהוות הקרע הסינו  ניקסון  והדרך שבה השכילו  סובייטי 

 לעצב באמצעותו מחדש את הזירה העולמית.

 

 :  ת חובהקריא

Mark L. Haas, The Ideological Origins of Great Power Politics, 1789-1989 (Ithaka: 

Cornell UP, 2005), pp. 146-175.  

 : ת רשותקריא

1. Gal Luft, Beer, Bacon and Bullets: Culture in Coalition Warfare form Galipoli to Iraq 

(Middletown, DE: Amalfi Press, 2009), pp. 101-146.  

2. Henry Kissinger, On China (New York: Penguin, 2011), pp. 236-293  . 
 : דנג ש'יאו פינג רפרט

 

)או שלא(:  23שיעור מס'   וקץ ההיסטוריה  ברית המועצות  כוויית,    – קריסת  עד  -1991מברלין 

ומדוע? "הרגע החד:  1989 והתייצבותה של   –קוטבי" והשלכותיו  -כיצד קרסה המערכת הסובייטית 

  "סדר עולמי חדש"; מה מגבלותיה של המשימה? העל כגורם האכיפה של  - ארה"ב ברמת אסטרטגית

 לאן הובילה המעורבות האמריקנית במשבר כווית?  

 : ת/ צפיית חובהקריא

 AP: "Text of Gorbachev's Speech to the United,  1988דצמבר    8,  ם'וב באו" נאום גורבצ .1

Nations"   , 

https://www.apnews.com/1abea48aacda1a9dd520c380a8bc6be6  

 ,  "Address on Iraq's Invasion of Kuwait"  ,1990אוגוסט  8נאום בוש לאומה,  .2

www.millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/august-8-1990-address-

iraqs-invasion-kuwait  

3. Mark L. Haas, The Ideological Origins of Great Power Politics, 1789-1989 (Ithaka: 
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