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 : ת הקורסומטר

סדרת  הליבה של החוג. ייעודה של    מרכיבשל    ושלושת פרקי קורס זה מהווה חלק שלישי ואחרון מבין  

, באמצעות שיח פעיל וביקורתי בין המרצים ובינם לבין הסטודנטים,  בכללותה הוא להקנות  הקורסים

העל של אומות ותנועות היסטוריות גדולות,  -הכרות עם אבני יסוד בהגות ובמעשה בתחום אסטרטגית

ת הראוי? כיצד ניתן להתאימן למשק המשאבים, מול האתגרים  ושל מנהיגיהן. מה הוא אופק השאיפו

מלאכתה של הדיפלומטיה? ומה    –הצפויים? האם אפשר לממשן בדרכים של שיתוף פעולה והסכמות  

רצונות   בין  חזיתי  מעימות  מנוס  אין  כאשר  )מאבקים )מלחמה(  צבאיים    כליםב  –קורה  אחרים  או 

אלות היסוד המגדירות את תכליתו של החוג כולו ואת תחום  אלה הן ש  פוליטיים, רעיוניים, כלכליים(?

 .קורסה ושל  סדרהההעיסוק של 
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ילובנו היבטיהן    –, לצד המשכיות הדיון, ניתן לאפיון כקורס בפני עצמו  כקודמיו  שגם הוא  –בסמסטר זה  

 יוניתמאז ומתמיד יותר מנתיב אחד( של התנועה הצ  והעל )לשון רבים, שכן בציונות הי-של אסטרטגיות

ל מדינת ישראל מאז הקמתה. בכלים השאובים מן הידע המצטבר של סמסטרים , ובעיקר שוהיישוב

באסטרטגיות   תיבחן ,  קודמים ו מועדפותהבחירה  וגלובלית התאמתן  ,  אזורית  לאומית,  למציאות 

ומחלוקות נוקבות שאין    ומצוקות,גם כשלים    העל של ישראל-ידעה אסטרגיית  םהישגיהלצד    משתנה.

קולי, בהשתתפות גוברת של הסטודנטים, תאפשר לתת לכך ביטוי  -להתעלם מהן. מתכונת הדיון הרב

 בשיח הן על העבר והן על העתיד.  

 

 : הקורס  תיאור

בשפת המושגים של חשיבה    "מדינה בדרך" התנועה הציונית ושל    של  האם ניתן לבחון את הדילמות

הדיפלומטיה,   של  חלקה  היה  מה  ומדוע  ואסטרטגית?  בלפור?  להצהרת  הדרך  נסללה    בחר כיצד 

"קיר הברזל" -אסטרטגיתלהציע    ז'בוטינסקי כאתגר  ?  על מעודכנת בדמות  "השאלה הערבית"  זיהוי 

הספר הלבן וול",  , "המרד הערבי הגדכשלונה:  הידברות  שלעל אלטרנטיבית  -גם אסטרטגית  קיומי הניב

 דילמות קשות מנשוא )שטבעו את חותמן גם באוזלת היד מול השואה(.  חוללו 1939של 

עיקרי במענה   גוריוןמרכיב  בן  דוד  פינה של כל אסטרטגיתאבהמשך,  ו  –  שהתווה  העל הציונית -בן 

ההכנות ו  גוריון"הסמינר" )הראשון( של בן    . נכיר גם אתארצות הבריתהיה המפנה לעבר    –והישראלית  

העל הלאומית )אז והיום!( יידונו בהקשר  -הנוגעות לאסטרטגיתהכרעות    . שלושלסוג אחר של מלחמה

עם ממלכת  )אם היו(  ההבנות  ;  הקמת המדינה, מול סיכויים של "פיפטי פיפטי" :  1948ות של  להחלט

 . חדות השליטה בנשק )אלטלנה, פירוק הפלמ"ח(אוירדן;  

באיזה צד לבחור במאבק    הצורך להחליטבפניה )כבפני מלכי יהודה בשעתם...(    עם כינון המדינה, עמד

ודבריו בקבינט באוקטובר  -בגם  נדון  גושי.  -הבין גוריון  בן  )השני( של  , בשל מעמדם 1953"סמינר" 

האיקוני )אך הבעייתי, בבדיקת תוכן הדברים( כמכונני תפיסת הביטחון של ישראל. מתחייב בירור גם  

שגם לה יש הדים עד ימינו. מכאן מובילה הדרך לסוגיית    ,בין "האקטיביסטים" לבין שרת  של המחלוקת

  ולאחריה. לאחד מהיבטיה של זיקה זו   לפני מלחמת קדש  ,ברית עם צרפתל "מלחמת המנע", כמו גם  

במגבלות האפשר, :  מאפייני הסכסוך  היתה )ויש עדיין( השלכה מרחיקת לכת על  –  בדימונה  הפרויקט  –

  .העל של ישראל-מקומה באסטרטגיתבסוגיה זו ונדון גם ב

כשל   אך גם   – מימוש דרמטי של תפיסת הביטחון שהתווה בן גוריון  ניתן לראות  במלחמת ששת הימים  

)ואף ההתרעה( ושל   –   1967יוני  ב  19-מה היו משמעויותיה של ההצעה המדינית ב  .של ההרתעה 

לגבי   ושומרון?  ההחלטה שלא להחליט  של  יהודה  הגנה,  כיצד השתלבו תפיסות  כושל  קו  - ישראל 

- באסטרטגית,  (1970-משבר ירדן בבתעלה,    מלחמה הקרה )"הקיץ האלקטרוני" אמריקני ב"קליינט"  

 ? נסיבות התלקחותה של מלחמת יום הכיפוריםעל, ומה היה חלקן בה



 

 

אישית, טבוע במספר סוגיות אסטרטגיות: השלום חותמו של עידן פוליטי חדש בישראל, ושל מנחם בגין  

סוג אחר )לחלוטין( של   ן.לבנווההתערבות בדוקטרינת בגין";  " -עם מצרים; מבצע "אופרה" בעיראק ו

שמשותפת לו ולקודמו ההשענות על עוצמתה של ישראל, במקרה זה העוצמה    –סיון לעיצוב מחדש  ינ

גלום במהלך אוסלו ובהנחות שעמדו   –  1991-ם בהמדינית בעידן שלאחר קריסת ברה"מ ותבוסת צדא

סיון להגיע להסדרי קבע, ושל סיבות כשלונו, מציב על הפרק את שאלות יביסודו. בירור מהותו של הנ

 העל הישראלית במכלול הפלסטיני )או העדרה(.  -היסוד לגבי אסטרטגית

בעידן של  חלטות בישראל  של סוגיות תביא את דיוני הקורס אל לב הדילמות שבפני מקבלי הה  שורה

חשיבותה הגוברת של "השאלה הסינית";   ;: מרכזיותה של המשענת האמריקניתתמורות וחוסר ודאות

השינוי במעמדה הדיפלומטי    )ושותפות עם מדינות ערביות(;  אויב העיקרי כמשטר המהפכה באיראן  

  ." תיכוני-מזרח " -הוקא ותיכוני ולאו ד-יםההקשר ב ומקומה כיום ;של ישראל

 חובות הקורס והרכב הציון בקורס: 

   20% :השתתפות פעילה בשיעורים

 20% :(התנועה הציונית, היישוב ומדינת ישראליה של רבהיסטו אירוע מכונןדמות או רפרט )

 60% :עבודה מסכמת

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 

 60 בקורס:ציון עובר 

 

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

 

הרצל, הציונות    –של התנועה הציונית בראשית דרכה  )לשון רבים(    תואסטרטגיה :  1שיעור מס'  

שאפה התנועה בראשית דרכה לגשר על הפערים העצומים    איךבין הזרמים:    המחלוקותו   ,המדינית

בין יעדים ומשאבים? מה היה תפקידה של החרדה הקיומית בעיצוב הציונות ההרצליאנית )כולל פולמוס  

 או סנטימנט?   –אסטרטגיה  :אוגנדה(? "ציוני ציון" 

 

 :  ת חובהקריא

בקונגרס הציוני הראשון   הסוכנות היהודית לארץ ישראל, "התוכנית שהתקבלה  –תוכנית באזל   .1

 ובה ניסוח מטרותיה של התנועה הציונית", 1897-שהתכנס בבזל ב 

https://archive.jewishagency.org/he/zionism/content/22304  

)תל אביב: עם    פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודיתהרעיון הציוני לגווניו:  שלמה אבינרי,   .2

 .  130-105עמ'  ,(1980, 85עובד/אפקים  

 

 : ת רשותקריא

 . 72-113)ירושלים ותל אביב: שוקן, תשל"ד( עמ'  תולדות הציונות זאב לקויר, 

https://archive.jewishagency.org/he/zionism/content/22304


 

 

 

 מקס נורדאו  רפרט:

 

היסטורי: מה הוביל להצהרת   מפנהשל    בעידן –והבריטית    –הציונית  האסטרטגיה  :  2שיעור מס'  

מצב כמחוללת  מלחמת העולם הראשונה  , ומה היו האיזונים שבחרו בהם הבריטים בארץ?  בלפור

יצד  , וכמה השלכותיה לגבי עיצוב מחדש של מטרות העל  –שאלת יחס הגומלין עם מעצמה    ;מהפכני

 הניחה אסטרטגית האיזונים את היסודות לטרגדיה של הסכסוך?

 

 ה:  חובת קריא

 ,  (The Balfour Declaration, 2 November 2017)הצהרת בלפור  .1

www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20balfour%20declaration.

aspx  

2. Martin Kramer, "The Forgotten Truth About the Balfour Declaration", Mosaic, 5 

June 2017,  

https://scholar.harvard.edu/files/martinkramer/files/forgotten_truth_balfour_declaratio

n.pdf  

 

 :ת רשותקריא

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

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

 

 : חיים וויצמן רפרט

 

התובנה לגבי השימוש    משמעות  – העל של ז'בוטינסקי-"קיר הברזל" ואסטרטגית :3  מס' שיעור

המחלוקת לגבי סדר    –הרעיוני    כמבוא לסכסוכים(; וההקשרעצמית  ההגדרה הבכוח; הרקע הבינלאומי )

 ; איך הוביל הגיון העימות לרעיון החלוקה? העדיפויות )בניין היישוב או הצלה(

 

 :  ת חובהקריא

 )תרגום מרוסית(,   1923נובמבר  23, " זאב ז'בוטינסקי, "על קיר הברזל .1

www.jabotinsky.org/media/9761/על-קיר-הברזל.pdf  

עמ'  ,)תל אביב: עיינות, תשי"ד( , כרך בחביון עוזלשם מה?" מתוך ספרו,  –אליהו גולומב, "הגנה  .2

64-51 . 

http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20balfour%20declaration.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20balfour%20declaration.aspx
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של מ"מ בובר וזאב ז'בוטינסקי: דיון משווה",  שלום רצבי, "גזע, לאום ויהדות בהגותם הלאומית   .3

)שדה   איש בסער: מחקרים ומסות על זאב ז'בוטינסקימתוך אבי בראלי ופנחס גינוסר )עורכים(,  

 ,  157-121עמ'   ,(2004בוקר: אוניברסיטת בן גוריון, 

https://in.bgu/iyunim/DocLib3/zeev3c.pdf  

 

 :ת רשותקריא

 . 97-145עמ'   ,(1982)תל אביב: משרד הביטחון,  המאבק על ארץ ישראלשמואל דותן, 

 

 : זאב ז'בוטינסקירפרט

 

דברות ינסיונות הה"שיחותי עם מנהיגים ערבים": האם היתה אלטרנטיבה מדינית?  :   4מס'     שיעור

עם גורמי הנהגה פלסטיניים ומקומם באסטרטגיה של הנהגת היישוב בשנות השלושים, בצל החרפת  

 מה שאפו להשיג, ומדוע נכשלו?   :הסכסוך )תרפ"ט( ומצוקת יהדות אירופה

 

   :הת חובקריא

 , 21.6.1936בוועדה הפוליטית של מפא"י, ירושלים משה שרת, "דברים  .1

www.sharett.org.il/info/books/yoman-medini/yoman-medini-34-21-06-1936.htm  

 . 49-95עמ'   ,(1982: משרד הביטחון, )תל אביב המאבק על ארץ ישראלשמואל דותן,  .2

 

 : ת רשותקריא

לזר,   השלושיםהדרה  בשנות  בארץ  חריגות  דמויות  יחידים:  המאוחד,   שישה  הקיבוץ  אביב:  )תל 

 .  166-127, 48-11עמ'  ,תשע"ב(

 

 ברית שלום : רפרט

 

הציווי האסטרטגי    –  ושבר השואה   מהלומת הספר הלבן"אל הקיר האחרון הגענו":  :  5שיעור מס'  

אין ספר לבן"(   ונילחם בהיטלר כאילו  אין מלחמה בהיטלר  )"נילחם בספר הלבן כאילו  גוריון  בן  של 

חותמה  את  טבעה  וכיצד  השואה,  לנוכח  הברית  בעלות  של  מדיניותן  היתה  מה  ומשמעויותיו; 

ישוב והאצ"ל  מה היו יסודות המחלוקת בין הנהגת היהעל של היישוב וההנהגה הציונית?  -באסטרגית

 )"הפורשים"(? 

 

 ה:  ת חובקריא

, 3/43 הרמ"א )ראש המטה הארצי של ההגנה, משה סנה(, "פקודת יום לרגל מרד וארשה", מס' .1

 ; 1943יוני  21

https://in.bgu/iyunim/DocLib3/zeev3c.pdf
http://www.sharett.org.il/info/books/yoman-medini/yoman-medini-34-21-06-1936.htm


 

 

 . 1944אוקטובר  9דו"ח של משה סנה על שיחתו עם מנחם בגין,  .2

 חלק שלישי   ממאבק למלחמה,:  מאת יהודה סלוצקי –  שלישיכרך    ספר תולדות ההגנה,מתוך  שניהם  

 . 1893-1887, 1875עמ'  ,)תל אביב: עם עובד, תשל"ב(

והיהודים שלמה אהרונסון,   .3 בן    היטלר, בעלות הברית  ואוניברסיטת  )תל אביב: הקיבוץ המאוחד 

 . 195-180, 154-99עמ'  , (2008גוריון, 

 

 : ת רשותקריא

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

and Grau, 2013), pp. 71-97.  

 

 משה סנה : רפרט

 

מס'   לים  :  6שיעור  מעבר  באסטר  –אל  האמריקנית  האוריינטציה  של  העל  -גיתטהתגבשותה 

כיצד השפיעה התובנה של בן גוריון לגבי מאזן הכוחות הגלובלי לאחר המלחמה על עיצוב  :  הציונית 

 הדיפלומטית והצבאית? מה היה חלקה של יהדות ארצות הברית?   –המדיניות 

 

 :  ת חובהקריא

 https://ecf.org.il/media_items/1473  1942תוכנית בילטמור, מאי  .1

- דוד בן גוריון, "הנחות מדיניות", "תזכיר ]ללא כותרת[", "מכתב אל השופט פליקס פרנקפורטר, ניו .2

וושינגטון",  מ )אילת(,  אפשטיין  לאליהו  "מכתב  קונטיקט",  מ1946  יולי  19ילפורד,  מתוך  איר  , 

מרס    –  1946ביוני    29)זכרונות מן העיזבון:    דוד בן גוריון: לקראת קץ המנדטאביזוהר )עורך(,  

 .  84-81 (, עמ'1947

3. Leonard Slater, The Pledge (Lincoln, NE: Backinprint, 2000), pp. 11-35. 

 

 : יאת רשותקר

Doron Almog, The Commitment: The Impact of American Jews on the Establishment 

of the State of israel (Tel Aviv: Semrick, 2014), pp. 105-175. 

 

 : טדי קולק )או( אבא הלל סילבר רפרט

 

,  מת הקוממיותלח...ומעבר לנהר: מקומה של הסוגיה הירדנית במהלכים לקראת מ: 7שיעור מס' 

ה  –  ובעקבותיה שאלת  על  השלכות  collusion-הפולמוס  של ;  היסוד  סוגיות  על  הירדנית  השאלה 

 פוליטית המיידית, אז והיום. -אויהעל של ישראל בסביבתה הג-אסטרטגית

 

https://ecf.org.il/media_items/1473


 

 

 :  ת חובהקריא

 (,  1975חיי, הוצאת מעריב,  –גולדה מאיר, "שתי פגישותיי עם עבדאללה מלך ירדן" )מקור  .1

www.goldameir.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=167&langpage=heb  

-מכבים)  אל מול פני המלחמה החזקה: סוגיות בחקר תולדות מלחמת העצמאותאון,  -מרדכי בר .2

 .  175-129(, עמ'  2015הוצאת אפי מלצר,  עות: ר

 

 : ת רשותקריא

קארש,   .1 החדשים" אפרים  "ההיסטוריונים  הישראלית:  ההיסטוריה  אביב  פיברוק  הקיבוץ   :)תל 

 . 129-83(, עמ'  1999המאוחד, 

2. Benny Morris, The Road to Jerusalem: Glubb Pasha, Palestine and the Jews 

(London: I.B. Tauris, 2003), pp. 91-144 . 

 

 המלך עבדאללה: רפרט

 

מה היתה סיבת    –  הקמת המדינה ואחדות הנשק:  1948ן,  מכול  ות הקשותההכרע:  8שיעור מס'  

שיקוליו של בן  מה היו  פיפטי"?  -"פיפטי-ההיסוסים בקרב חלק מהנהגת היישוב, ומה היתה משמעות ה

נשמרה ? כיצד  , ומה ניתן ללמוד מהם1948גוריון בנקודת ההכרעה, על רקע התפנית בלחימה באפריל  

 הסמכות המרכזית בפיקוד על הכוחות הלוחמים? 

 

 ה:ת חובקריא

ממאבק מאת יהודה סלוצקי:   –  כרך שלישי  ספר תולדות ההגנה,, מתוך  " 1948מרץ    –תכנית ד'  "  .1

 .  1955-1959עמ'  ,)תל אביב: עם עובד, תשל"ב( חלק שלישי למלחמה,

]בספר צוין, בטעות, ד' באייר תש"ט...[    ' באייר תש"חגדברים בישיבת מנהלת העם, תל אביב,  "  .2

)עורך(,  " 1948במאי    12 שאלתיאל  אלי  מתוך  מבחר ,  הראשון,  הממשלה  ראש  גוריון,  בן  דוד 

   .22-25עמ'  ,)ירושלים: ארכיון המדינה, תשנ"ז( (1947-1963תעודות )

מתוך .3 הנשק",  "שרפת  אלתרמן,  השביעי  נתן  הקיבוץ    1948-1952,  3כרך    ,הטור  אביב:  )תל 

 .  13-12עמ'   ,(2011המאוחד, 

עיון מחדש לאור המקורות", מתוך פנחס   –אריאל פלדשטיין, "שלושה ימים בחודש אייר תש"ח   .4

)עורך( ישראל  ,גינוסר  ומדינת  היישוב  הציונות,  לבעיות  ישראל: מאסף  כרך  עיונים בתקומת   ,8 

 ,  374-354עמ'  ,המרכז למורשת בן גוריון, תשנ"ח()שדה בוקר: 

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/8/16.pdf 

 . www.etzel.org.il/ac20.htm הערך "אלטלנה" באתר אצ"ל, .5

 . 211-224(, עמ' 1986)תל אביב: שוקן,   למה פירקו את הפלמ"חיואב גלבר,  .6

 

http://www.goldameir.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=167&langpage=heb
https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/8/16.pdf
http://www.etzel.org.il/ac20.htm


 

 

 : ת רשותקריא

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

130-59 . 

 

 אלטלנה: רפרט

 

מדוע תמכה   –  קוריאהבחירת צד במלחמה הקרה, מן הסיוע הצ'כי ועד ההצבעה על  :  9שיעור מס'  

שען ילתמוך במערב ולהברית המועצות בהקמת מדינת ישראל? מה הניע את בן גוריון למרות זאת  

 . ונסיונה של ישראל למלא תפקיד מדיני –ה כנקודת הכרעה מלחמת קוריא עליו?

 

 ה:  ת חובקריא

 ,  2065-2057 קוריאה", עמ'(, "שאלת 1950יולי  4ישיבה קס"א של הכנסת, י"ט תמוז תש"י ) .1

www.knesset.gov.il/review/data/heb/plenum/kns1_040750_1.pdf  

)עורך(,   .2 ואלך  יהודה  מתוך  ישראל",  מדינת  בהקמת  המועצות  ברית  "תמיכת  רואי,  היינו  יעקב 

 . 179-199  עמ' ,(1985)גבעתיים: מסדה,  כחולמים: קובץ מחקרים על מלחמת הקוממיות

3. Young Sam Ma, "Israel's Role in the UN during the Korean War," Israel Journal of 

Foreign Affairs IV:3 (2010), pp. 81-89. 

 

 :ת רשותקריא

Zach Levey, Israel and the Western Powers, 1952-1960 (Chapel Hill: University of 

North Carolina Press, 1997), pp.1-54. 

 

 : "קול העם" ומלחמת קוריאהרפרט

 

גוריון וההצגה לקבינט, אוקטובר:  10שיעור מס'   בן  מה היה הרקע   –  1953  הסמינר השני של 

מדוע לא ומה הציג לקבינט כמרכיבי המענה )ומה לא(?    -לניהול ה"סמינר"? מה הדאיג את בן גוריון  

המיתוס של מסמך "תפיסת הביטחון" ומקורותיו: כיצד הקישו לאחר מעשה ין הכוח בפועל?  יהשתנה בנ

   ?1953את שלושת עקרונות היסוד מתוך הערכת המצב של 

 

 ה:  ת חובקריא

,  (1981יוני  )  279-280מערכות  [,  1953ד בן גוריון, "צבא ומדינה" ]דברים בקבינט, אוקטובר  דו .1

 )"מערכות" ניתן לקריאה מקוונת( .11-2עמ' 

, עמ'  (2013דצמבר  )  452  מערכותיצחק בן ישראל וניקי קונס, "ניהול סיכונים לפי שיטת בן גוריון",   .2

37-32  . 

http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/plenum/kns1_040750_1.pdf


 

 

  , ( 2003)תל אביב: עם עובד/ספרית אפקים,  1949-1956ישראל, מלחמות הגבול של בני מוריס,  .3

 . 254-227עמ' 

 

 : ת רשותקריא

 1952-1955לקראת הסיבוב השני: התמורות בצה"ל והשינוי שלא היה בתפיסת הביטחון  זאב אלרון, 

 . 188-146עמ'  ,(2016)בן שמן, מודן/מערכות, 

 

 101יחידה  אריאל שרון ו: רפרט

 

מה היה    –  הדילמות האסטרטגיות והמחלוקת העקרונית בעידן פעולות התגמול  :11שיעור מס'  

שורש הפולמוס בין ה"ביטחוניסטים" וה"מתונים" ומה היו השלכותיו? כיצד הושפע מן הסביבה האזורית 

 על קוהרנטית?  -והבינלאומית? כיצד מקרינה מחלוקת סיעתית על היכולת לעצב אסטרטגית

 

 :ת חובהקריא

)ניתן להאזנה גם ביוטיוב, "הספד של משה דיין על   הרמטכ"ל, מספיד את רועי רוטברג  , משה דיין .1

 https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7702 קברו של רועי רוטברג הי"ד"(, 

ערבי", מתוך בנימין נויברגר  -של הסכסוך הישראלי  שתי תפיסות  –אורי ביאלר, "בן גוריון ושרת   .2

ישראל,  )עורך(,   עימות: סוגיות נבחרות ביחסי החוץ של  )רעננה:   1948-1978דיפלומטיה בצל 

 . 206-189עמ'   ,(1984האוניברסיטה הפתוחה, 

 

 :ת רשותקריא

עמ'   , (2003)תל אביב: עם עובד/ספרית אפקים,  1949-1956מלחמות הגבול של ישראל, בני מוריס, 

291-255 . 

 

 : משה שרתרפרט

 

,  רעיון מלחמת המנע, הברית עם צרפת  –מקורותיו של מבצע קדש )"מוסקטיר"(    : 12שיעור מס'  

איך התגבשה תפיסת מלחמת המנע  –העל של בן גוריון -והלקחים לגבי מגבלותיה של אסטרטגית

 .העימות עם אייזנהאואר והשלכותיולמרות הספקות וההיסוסים; מה קרה בסוור ומה איפשר זאת; 

 

 :  ת חובהקריא

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

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

 . 520-554עמ'  , (2018)בן שמן: כתר,  מדינה בכל מחיר: סיפור חייו של דוד בן גוריוןום שגב, ת .2

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7702


 

 

 

 : ת רשותקריא

  , ( 2003)תל אביב: עם עובד/ספרית אפקים,  1949-1956מלחמות הגבול של ישראל, בני מוריס,  .1

 . 318-292עמ' 

2. Zach Levey, Israel and the Western Powers, 1952-1960 (Chapel Hill: University of 

North Carolina Press, 1997), pp. 55-100 . 

 

 במבצע קדש אסף שמחוני: רפרט

 

מפעל טקסטיל? מקומו של המרתיע העמום באסטרטגית העל הישראלית, וביחסים    :13שיעור מס'  

לחציו של קנדי?  מה היה מקומה של הסוגיה בהגותו של דוד בן גוריון? כיצד התמודד עם    –  עם ארה"ב

 טתו לפרוש, וכיצד יושבה הסוגיה בידי יורשיו?  חלמה היה תפקידו של המשבר בה

 

 ת חובה:קריא

1. National Security Archive, George Washington University  : 

• "Brief on Developments re the Dimona Reactor," undated, 

https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983536-National-Security-Archive-

Doc-1-Memorandum-Brief  

• Sherman Kent, Office of National Estimates, C.I.A., Memorandum for the 

Director, "Consequences of Israeli Acquisition of Nuclear Capability", 6 March 

1963, https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983546-National-Security-

Archive-Doc-11-Sherman-Kent 

• President Kennedy's Letter to Prime Minister Ben Gurion, State Department 

Telegram 938 to Tel Aviv, https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983568-

National-Security-Archive-Doc-33-State  

• Prime Minister Eshkol's Letter to President Kennedy, 19 August 1963, U.S. 

Embassy Tel Aviv Telegram 204 to Secretary of State, same date, 

https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983575-National-Security-Archive-

Doc-40-U-S-Embassy  

2. David Rodman, "Phantom Fracas: The 1968 American Sale of F-4 Aircraft to 

Israel," Middle Eastern Studies 40:6 (November 2004), pp. 130-144.  

 

 

https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983536-National-Security-Archive-Doc-1-Memorandum-Brief
https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983536-National-Security-Archive-Doc-1-Memorandum-Brief
https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983546-National-Security-Archive-Doc-11-Sherman-Kent
https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983546-National-Security-Archive-Doc-11-Sherman-Kent
https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983568-National-Security-Archive-Doc-33-State
https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983568-National-Security-Archive-Doc-33-State
https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983575-National-Security-Archive-Doc-40-U-S-Embassy
https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=5983575-National-Security-Archive-Doc-40-U-S-Embassy


 

 

 : ת רשותקריא

 , עמ'2019מאי    3,  מוסף הארץויליאם בר, "המשבר שכמעט חיסל את הכור בדימונה",  אבנר כהו ּו .1

48-41 . 

 . 2016אוקטובר  7 ,הארץאבנר כהן, "גלגולה של נוסחה",  .2

 

 : שמעון פרס כמנכ"ל משרד הביטחון רפרט

 

הוכחה יש לראות בה    האם  –העל הישראלית  - ואסטרטגית  מלחמת ששת הימים :  14שיעור מס'  

האם עמדו ההרתעה וההתרעה  ?  מגבלותיההמחשה של  דווקא  של תפיסת הביטחון, או    תקפותהל

כמה  במבחן?   הנעד  ראייתה  ישינה  את  וצחון  ישראל  של  מחדש  העצמית  תכליותיה הגדיר  את 

 האסטרטגיות? 

 

 ה:  ת חובקריא

אלוף ישראל ליאור, המזכיר הצבאי של ראשי  -היום תפרוץ מלחמה: זכרונותיו של תתאיתן הבר,   .1

 .  190-224(, עמ' 1987תל אביב: עידנים, ) הממשלה לוי אשכול וגולדה מאיר

)ירושלים: שלם,    המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון שישה ימים של מלחמה:  מיכאל אורן,   .2

 . 399-363עמ' ,(2004דביר 

 

 : ת רשותקריא

", מתוך גבי סיבוני, קובי  1967שלמה ברום, "מחשבות על הרתעה: לקחים ממלחמות ישראל מאז  

  , (2017)תל אביב: המכון למחקרי ביטחון לאומי,    שישה ימים וחמישים שנהמיכאל וענת קורץ )עורכים(,  

 . 176-169עמ' 

 

 : לוי אשכולרפרט

 

מה היתה משמעותה של ההחלטה   –  מחליטים לא להחליט: שאלת עתיד "השטחים":  15שיעור מס'  

? על מה הוחלט שלא להחליט, ולמה? כיצד עיצבו פתרונות פרקטיים את המציאות  1967יוני    19-ב

 ? לעתידמה הבינו מקבלי ההחלטות אז לגבי השלכותיהן , האסטרטגית

 

 :  ת חובהקריא

באתר(   4דה  ", )תעו1967ביוני    19ארכיון המדינה, "תכנית השלום לאחר מלחמת ששת הימים,   .1

 , 19.6.67 –כל, ישיבה נ/שכ"ז של הממשלה מיום י"א בסיון תשכ"ז -פרטי

https://www.archives.gov.il/publication/israel-peace-program-1967  

https://www.archives.gov.il/publication/israel-peace-program-1967


 

 

מחקרי ציון קרוב ויוסי גולדשטיין, "הקמת יישובים ביהודה ושומרון: בית אל כמקרה מבחן",  -בת .2

 , 211-238, עמ' (2019) 2כ"ח: יהודה ושומרון

www.ariel.ac.il/wp/judea-and-samaria-research-studies/wp-

content/uploads/sites/144/2019/12/05_KrobAndGoldstein_JSRS28-2.pdf  

  כל גבולות ישראל: מאה שנים של מאבק על עצמאות, זהות, התיישבות וטריטוריה שאול אריאלי,   .3

 . 137-121(, עמ' 2017)תל אביב: עלית הגג, 

 :ת רשותקריא

 . 33-78(, עמ'  2017)מודיעין: דביר,   התשה: המלחמה שנשכחהיואב גלבר,  .1

מכריעים: מהפלמ"ח  גזית,  שלמה   .2 אמ"ןבצמתים  אחרונות,    לראשות  חמד/ידיעות  לציון:  )ראשון 

 .  200-160עמ'  ,(2016

 

 : משה דיין כשר הביטחון רפרט

 

מעורבות   :"הקיץ האלקטרוני"  –  , חלק א'ישראל כשחקן אסטרטגי במלחמה הקרה:  16שיעור מס'  

  משוואות המדיניות השינוי  והסובייטים ועמדת ארה"ב כמרכיב מעצב במהלכי ישראל; ההפצצות בעומק  

 על ישראלית במלחמת ההתשה?  -ניתן להצביע על אסטרטגית האם –

 

 ה:  ת חובקריא

תכנית רוג'רס ולסיום מלחמת ההתשה" ]כך   –ארכיון המדינה, "מפסיקים לירות ומתחילים לדבר   .1

   israelidocuments.blogspot.com/2015/08/45-51.html ,במקור[

)תעודה   האתר  תש"ל,    -(  29מתוך  באב  ב'  הממשלה,  של  ע"ג/תש"ל  ישיבה  פרוטוקול 

4.8.70 , iRa4eb2Nk5nQW1meEdmSGc/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B8bdy 

 . 511-485(, עמ'  2017)מודיעין: דביר,   התשה: המלחמה שנשכחהיואב גלבר,  .2

 

 : ת רשותקריא

 .  585-621כרך שני, עמ'  ,(1980)תל אביב: מעריב,  שנותי בבית הלבןהנרי קיסינג'ר,  .1
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 ושאתילא? אתוכניתו ברמה האסטרטגית, ומה היו השלכותיו של אירוע הטבח בצבר
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