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 מטרת הקורס

רך שבה הפך ממאבק מקומי הדעל וערבי, -בקורס זה נבקש לעמוד על שורשי הסכסוך הישראלי

פרקו ועל האפשרויות ל ,הגורמים המעורבים בוהיסוד של  לסכסוך אזורי ואף דתי. נלמד על עמדות

בטווח  (פחות )או לניהולו באורח אלים יישובוהביא לול -בדגש על המכלול הפלסטיני  –למרכיביו 

את הסוגיות נלמד נבחן את תפקידן המעצב של דמויות מפתח;  במימד המתודולוגי,. הנראה לעין

נתח גם את זוויות ההתבוננות הסובייקטיביות כיר ונית, אך בד בבד נעובדתוהיסטורית מנקודת מבט 

עומק הפער בתפיסת המציאות ההיסטורית של הגורמים  , ואתשל שני הצדדיםה"נראטיבים"  –

והן בזיקת הגומלין שביו מאפיינים אלה  . נעסוק הן במאפייני המאבק והלחימה ברמת השטח,השונים

 . האזורי והגלובלי והקשרב)המאבק בזירה הדיפלומטית והתודעתית( מימד המדיני ה לבין

 

 הקורס תיאור

מה היא נקודת המוצא לדיון ההיסטורי )ומה, בסוגיה טעונה כל כך, פירושו של מחקר היסטורי(? 

שביקש תחילה טברי, -ההיסטוריון החשוב מחמד בן ג'ריר אלהקושי ניתן להמחשה בסיפורו של 

המפורסם שלו בתקופת הנביא מחמד במאה השביעית לספירה.  אך ככל ' ריחאת-לפתוח את ה

חומר, התקרב יותר למסקנה שלא ניתן להבין את עידן הופעת האסלאם מבלי להתעמק שחקר וליקט 

ערב.  אך תובנה זו גררה אף -הבערות( בחצי האי עידן)ג'אהליה בשלב ההיסטורי שקדם לו, דהיינו, ה



קשה להעריך ללא חשיפה לתולדות העמים  ג'אהליההיא בחובה את ההבנה שגם את תקופת ה

 טברי אחורה בזמן עד שהגיע לבריאת העולם.   -זר אלשבאו לפני כן, וכך ח

לגבי מקורותיו של הסכסוך הישראלי ערבי, ניתן לאתר עמדה דומה לגבי קדמוניותו של המאבק הן 

והן,  -ועד לזיהוי העצמי הפלסטיני כיורשי הכנענים  ,ממלחמות יהושע –בנראטיבים של שני הצדדים 

הרואים בסכסוך את המשכן של  קוראי תנ"ך, יים,דוברים מערבמפעם לפעם, בפרשנותם של 

לא במקרה בחר נשיא ארה"ב לשעבר, ג'ימי קרטר, לקרוא לאחד . מלחמות הרועים מימי האבות

את  סיפור המעשה של לכאורה ( כדי לחבר The Blood of Abrahamאברהם" ) בני" בשםמספריו 

 ימינו ליצחק וישמעאל.

היה יהעוגן לדיון, הן לגבי תולדות הסכסוך והן לגבי מהותו, קורס. הזו הגישה שתעמוד ביסוד  לא

אכן המעורבים בו )והדתות( שהעמים ההיסטוריים העמוקים בין המטענים חדה ההבחנה דווקא ה

 .בן זמננוסכסוך לאומי לבין טיבו של ימי הביניים ואף תקופות מוקדמות יותר, נושאים איתם, מאז 

בהקשר הקונקרטי של תולדות הרעיון נתחיל לסקור את הסכסוך כדי להתחקות אחר שורשיו,  לפיכך,

, עם הופעתן 19-ההמאה  סוףמשלבי היווצרותו הראשונים ב הסתעפויותיונבחן את : הלאומי המודרני

, ועד לראשית המאה על במת ההיסטוריה המודרניתהערבית,  , הציונות והלאומיותשל שתי התנועות

 . 21-ה

 מאפיינים שונים:  ןשלה ,את הנושא על פי שש חטיבות כרונולוגיותבחן נקורס ב 

 המפגש הראשוני בין היהודים לערבים בארץ ישראל הופעתה של הציונות כרעיון לאומי ו

, על רקע התפוררותה של האימפריה מהעלייה הראשונה ועד תום מלחמת העולם הראשונה

 ; העת'מאנית

  ,התגבשות הזהות הפלסטינית , התבססות הפרויקט הציוניהצהרת בלפור, כינון המנדט

ותפקידו של המופתי   –והתובנות בצד היהודי לגבי משמעויותיה של ההתנגדות הערבית 

 ; מתרפ"ט והלאה, כולל נסיונות החלוקה בליבוי הסכסוך והרחבתו

 העמדה הכלל תלד מצרים בהובותפקי, הניסיונות להסדרים מדיניים, קוממיותמלחמת ה-

 ;1956מלחמת פעולות התגמול ותפיסת הבטחון הישראלית ומימושה בולמולה,  –ערבית 

  מדינת ישראל, מדינות ערב והפלסטינים למלחמת ששת הימים שהובילה אתהדרך; 

 ; הסכסוך על קוי השבר של המלחמה הקרה השתרגות"", כולל ותוצאותיה ;עצמההמלחמה 

  ,מלחמת יום מלחמת ההתשה מול מצרים )בעיקר( ובעקבותיה סימני המפנה הראשונים

ובכלל , שינויים המשמעותיים במדיניות ובשאיפות של שני הצדדים שנבעו ממנההוהכיפורים 

 ; ביקור סאדאת והשלום עם מצריםזה המהלך הדרמטי של 

 ם, כולל אוסלו ומאמצי לשלועידן התקווה , וקריסת הזיקה בין הסכסוך לבין המלחמה הקרה

אסלאמיסטי -חדירת המימד הדתיומנגד, כשלון מאמצי ההסדר ו – המו"מ מול סוריה

 לימינו אנו.   עדההדרדרות מחדש למעמקי העימות והעוינות, ו



מנהיגים והוגי  -בדמויות מפתח כאמור, תמקד, תקורס )ושל עבודות הגמר במסגרתו( בנקודת המבט 

מתוך ראיית ההיסטוריה  –היום המדיני ואת תפיסת המאבק ודרכי ניהולו  דעות שעיצבו את סדר

ובה בעת, תבחן את המציאות  כפרי החלטותיהם ומעשיהם של בני אדם המפעילים את שיקול דעתם;

 כפי שניצבה לנגד עיניהם ואת השיקולים והנסיבות שהובילו אותם ואת שני העמים בנתיבי העימות. 

 בכמה רבדים: חן את התפתחותו של הסכסוך נבבכל אחד מן השלבים 

 מאורעות" למלחמה של כוחות סדירים, ושוב -מ –, לצורותיו השונות חזיתות העימות הישיר"

   ;"התנגדות", כולל טרור וירי תלול מסלול -ל

 אסטרטגית חדשה-מדינות ערב המתגבשות בתקופה הנדונה ליחידה גיאו – האזורימעגל ה ,

 ;"ההתנגשות בתוך האסלאם" וזיקתה  למערכה נגד ישראלוהדינמיקה של 

  ות כלפי האזור והסכסוךמדיניות המעצמהסדר העולמי והשתקפויותיו ב - הגלובאלימעגל ה.  

הן משקל מיוחד ינתן לעוצמתו של הפיתוי, עבור הצד הערבי )והפלסטינים( לחבור לכוחות מדיניים, 

להכרעה  –לכאורה  –טוטליטריים, בשל ההבטחה הגלומה בהם אזוריים, בעלי מאפיינים הן עולמיים ו

 מלאה במאבק ההיסטורי נגד הציונות.

כאחד   -ן הפלסטינים והן היהודים ה  -בעיית הפליטים : ייבחנו גם שאלות טעונות מבחינה פוליטית 

פי המרכיבים המשמעותיים ביותר של הסכסוך, על מכלול היבטיה למן היווצרה ועד הלום, הן על 

; המאבק על ירושלים; שאלת ההתיישבות פלסטינית-התפיסה הישראלית הן על פי התפיסה הערבית

היהודית על כל רבדיה; והמימד הערכי של דרכי הפעלת הכוח משני עברי המתרס )על השלכותיו 

      בשאלת הלגיטימציה(. 

 והרכב הציון בקורס חובות הקורס

  20% – רפרט הצגת לשיעורים ומוכנות , השתתפות פעילה בשיעורים

 10% –מקומות שהפכו לסמלים   בנושא: קצר )שני עמודים( תרגילהגשת 

  70% –עמודים( 10-15) כתיבת עבודה מסכמת

 60 -בקורס  ציון עובר

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי.  

 

 

 

 

 



 
 פירוט שעורי הקורס:

 
 במקראה. יכללו בצבע אדום ימו לב: הפריטים ש

 
  ערבי?-? להיסטוריה? של הסכסוך? הישראלימבואפירוק לשוני: : 1שיעור 

  מבוא"מדוע זהו רק";  
 "או כדיציפלינה פרשנית/ ? ההיסטוריה כמדעהיבטים  מתודולוגיים:  - "היסטוריה

  הרמנויטית?
 התמודדות עם ראיה ביקורתית ו(; לא "כנענים" ולא "עמלק" ) ערבי-"ישראלי

  התבנית  של "נראטיב" סובייקטיבי. 
 

 : (ותתעודקריאת חובה ) 
  -של אמנת חמא"ס 22סעיף 

 http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_18894_1.pdf  
 העברי:הקטע  – 1994מאי  4נאום יצחק רבין בקהיר,      

 http://rabincenter.org.il/Items/01734/3.pdf 
 
 

עליית הלאומיות כגורם מארגן עיקרי בסדר המדיני העולמי  :שורשי הסכסוך בהקשרם: 2שיעור 
 .(עיון במקרה היווני) אירופהמערב בולות גןהתפשטותה מעבר ל

 מפינסקר עד הרצל(  השלכות על הזהות היהודית(...  
 

  : (התעודריאת חובה )ק            
 –אבטואימנציפציא, ]החל מן הקטע המתחיל במילים "ההסטוריה הכללית"[  פינסקר,

http://benyehuda.org/ginzberg/pinsker_autoemancipation.html  
 : ת חובה קריא

Amy Dockser Marcus, Jerusalem 1913: The Origins of the Arab-Israeli Conflict (New 
York: Viking, 2007) pp. 89-133 

 קריאת רשות: 
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/British_Imperial_Connexions_to_the_Arab_National
_Movement  

 
  :אניתמהאימפריה העות'בעקבות קריסת ארץ ישראל : 3שיעור 

 מהלכי המלחמה בארץ ישראל 
  סותרות או  -מק'מהון; בלפור(  -חסיין פיקו;-)סייקסבריטניההבטחות

  משלימות?
 קץ האימפריה ורעיונותיו של ווילסון 

 
   :(ות)תעוד הת חובריאק

 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/hussmac1.html  

 http://www.zionistarchives.org.il/datelist/Pages/Balfour.aspx  

 http://he.wikisource.org/wiki/ הסכם_ויצמן_פייסל   
 קריאת חובה: 

)תל אביב:  קו בחול: בריטניה, צרפת והמאבק שעיצב את המזרח התיכוןג'יימס באר, 
 97-52( עמ' 2015אופוס, 
 :קריאת רשות  

מדיר יאסין עד קמפ דייויד: מאמרים אישיים, פוליטיים בני מוריס, "ויצמן והערבים", בספרו 
 .69-40   ( עמ'2018)תל אביב: עם עובד,  והיסטוריים

 

http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_18894_1.pdf
http://rabincenter.org.il/Items/01734/3.pdf
http://benyehuda.org/ginzberg/pinsker_autoemancipation.html
http://benyehuda.org/ginzberg/pinsker_autoemancipation.html
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/British_Imperial_Connexions_to_the_Arab_National_Movement
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/British_Imperial_Connexions_to_the_Arab_National_Movement
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/hussmac1.html
http://www.zionistarchives.org.il/datelist/Pages/Balfour.aspx
http://he.wikisource.org/wiki/


 
 :ראשית המאבק על מאפייני המנדט הבריטי: 4שיעור 

  רפרט -כתב המנדט 
 ונקודת ההחמצה של התנועה  – )עלייה שלישית ורביעית( ב היהודיהיישו

  ?הציונית
 בהעמקת הסכסוך תפקידו של המופתי 
  

 ):התעודקריאת חובה )
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%2andate%20for%20
palestine.  

 קריאת חובה: 
Elie Kedourie, "Sir Herbert Samuel and the Government of Palestine",  
Middle Eastern Studies 5:1 (January 1969) pp. 44-68  

 
 

 השימוש בכוח: ציוני על -הפולמוס הפניםוראשית מאורעות תרפ"א ותרפ"ט : 5שיעור 
 הפולמוס על מהות המאבק והשימוש בכוח 
  מסבב האלימות הראשוןלקחי הערבים 
 רפרט –  מאורעות תרפ"טב / הכותלחברון 

 
  :(התעודקריאת חובה )            

 Churchill White Paper (June 3, 1922), ttps://www.jewishvirtuallibrary.org  

 " ,אנו והערבים(",  על קיר הברזלזאב ז'בוטינסקי(https://tarbut.cet.ac.il 
 קריאת חובה: 

 .325-265 עמ' (2013)ירושלים: כתר,  ערבי-תרפ"ט: שנת האפס בסכסוך היהודיהלל כהן, 
 

 תרצ"ט: -תרצ"ו"המרד הערבי הגדול"/ מאורעות : 6שיעור 
 שאלת המועצה המחוקקת – והשלכותיה העליה החמישית ; 
 והלחימה בו זמנית ביהודים ובשלטונות המנדט;  ההסלמה באלימות 
 ווינגייט והיציאה מן הגדרהמענה הביטחוני היהודי השינוי בדפוסי : 
  רפרט –ועדת פיל והצעת החלוקה הראשונה 

 
 קריאת חובה )תעודה(:

 http://www.scribd.com/doc/12864644/  
   .  1938אוקטובר  3, אליהו ששון למשה שרתוק )שרת (, ביותר סודי מודיעיני דיווח

 קריאת חובה:
 1940-1936ישראל -מחלוקה לספר הלבן: מדיניות בריטניה בארץתנאל קצבורג, נ

 . 57-21   עמ', (1974צבי, -)ירושלים: יד יצחק בן
 : ת רשותקריא

)תל אביב: הקיבוץ  ששה יחידים: דמויות חריגות בארץ בשנות השלושיםהדרה לזר, 
  .  254-209, 126-96( עמ' 2012המאוחד, 

  
  חג' אמין וברלין:מלחמת העולם השניה, : 7שיעור 

 והתקדמותו של רומלבמזה"ת  המדיניות הנאצית 
 פגישה עם היטלרעד העיראק מ – תפקידו של חג' אמין 
  "בערבית ומשמעויותיהתעמולת "רדיו זייסן/ בארי 
  שמחת עניים"?  –התארגנות היישוב והתכניות הבריטיות" 

  רפרט. –הקמת הבריגדה ומעמד היהודים כבעלי ברית 
 
 

http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%2andate%20for%20palestine
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%2andate%20for%20palestine
https://tarbut.cet.ac.il/
http://www.scribd.com/doc/12864644/


 
 :(ותתעודחובה ) קריאת

 "What the Grand Mufti and Hitler Talked About" – Nov. 28, 1941, in 
https://vridar.org 

  ,232-223 -ו 178-175( עמ' 1999נתן אלתרמן, שירים שמכבר )תל אביב: הקיבוץ המאוחד 
 :ת חובהקריא

Jeffrey Herf, "Hate Radio: The long, toxic afterlife of nazi propaganda in teh Arab 
world" The Chronicle of Higher Education, 22 November 2009, 
http://chronicle.com/article/Hate-Radio-Nazi-Propaganda-in/49199/  

 קריאת רשות:      
 .  154-148( עמ'1996)תל אביב, הוצאה פרטית,  חג' אמין וברליןג'ני לבל, 

 
 

  הדרך להכרזת העצמאות: :8שיעור 
 והאמריקנית  -שאלה האנגלית ה 
 פרדוכס ההמשכיות: סן פרנסיסקו ומעמד כתב המנדט 
 ותפקיד המחתרות חרפת המאבקה 
  וההחלטה הבריטית להחזיר את המנדטהתמורות במערכת הגלובלית  
 "רפרט; –וההיערכות למלחמה כוללת  ן גוריוןהסמינר" של ב  
  מלחמה: "הקרב על הדרכים", המעבר למבצעים גדולים והקריסה

 הפלסטינית
 היסוסים והכרעה בוושינגטון ובתל אביב 

 
 :ות(תעודקריאת חובה )

  ,(, 2003הקיבוץ המאוחד, )תל אביב: )תש"ח(,  הטור השביעינתן אלתרמן
34-31 ,59-56, 356-347. 

  ,מתוך אלי 1948מאי  12דוד בן גוריון, דברים בישיבת מועצת העם ,
מבחר תעודות,  –דוד בן גוריון: ראש הממשלה הראשון שאלתיאל )עורך(, 

 .22-25)ירושלים: מדינת ישראל, תשנ"ז( עמ'   1948-1963
 קריאת חובה:

Benny Morris, 1948: A History of the First Arab-Israeli War (Yale U.P., 2008), pp. 37-
74. 
Richard Holbrook, "President Truman's Decision to Recognize Israel," 
http://jcpa.org/article/president-truman5E2%80599s-decision-to-recognize-israel/ 

  ת רשות:קריא
 1947-1948בין שתי ערים: הערבים הפלסטינים בירושלים וביפו איתמר רדאי,  

 268-231  ( עמ'2015אוניברסיטת תל אביב: מרכז דיין, )
 

 "אלה יעמדו": : 9שיעור 
 ומאפייני הלחימה עד להפוגה הראשונה פלישת צבאות ערב 
 ?מה חולל את המפנה 
 הדיפלומטיה של תקופת הלחימה 
 הסיוע הצבאי "הצ'כי" לישראל ועמדת ברה"מ 
  רפרט -האמנם "קנוניה"? –שאלת ההבנות עם ירדן. 

 
 :(תעודותקריאת חובה )

 Arab League declaration on the invasion of Palestine, 15 May 1948 

 Security Council resolution S/801, 29 may 1948 (Both - MFA Documents)  
 ת חובה: קריא

 .247-201(, עמ' 2015, )אפי מלצראל מול פני המלחמה החזקה און, -מרדכי בר

https://vridar.org/
http://chronicle.com/article/Hate-Radio-Nazi-Propaganda-in/49199/
http://jcpa.org/article/president-truman5E2%80599s-decision-to-recognize-israel/


 
 קריאת רשות:

יעקב רואי, "תמיכת ברית המועצות בהקמת מדינת ישראל", יהודה ואלך )עורך(, 
 , (1985)גבעתיים: מסדה,  כחולמים: מחקרים על מלחמת הקוממיותהיינו 
 .199-179עמ' 

 
 משביתת הנשק לגישושי שלום: : 10שיעור 

  הפלסטינים נדחקים לשולי הבמה 
 שיחות רודוס ומאפייניהן 
 רפרט -והמבצע שלא בוצע  עיצוב קו שביתת הנשק עם ירדן 

 חמה, אלמגור( -שאלות לא פתורות בצפון וההדרדרות לעימותים )אל 
 :ות(תעודקריאת חובה )

 Israel-Egypt Armistice Agreement, 24 February 1949  

 Statement to the Security Council by Ambassador Eban on Syrian incursions, 
2 May 1951 (Both - MFA Documents) 

 קריאת חובה:       
)אור יהודה:  1948קוממיות ונכבה: ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב, יואב גלבר, 

  396-377( עמ' 2004דביר, 
)תל אביב: הרתעה ושלום: נסיונות ישראל להגיע להסדרים מדיניים , שאול זיתוני

 . 90-41(, עמ' 2000צ'ריקובר, 
 : ת רשותריאק

)ירושלים: כתר,  1949-1952ערב -יחסי ישראל השלום שחמק:  איתמר רבינוביץ',
 142-99(, עמ' 1991

 
 וסוגית המיעוט הערבי בישראל –שתי שאלות פליטים : 11שיעור 

 התהוותה של בעיית הפליטים הפלסטיניים  
 רפרט -עידת לוזאן ושאלת הפליטים ו ; 
 הפליטים היהודים ממדינות ערב 
 1966-1948דיניות ישראל כלפי המיעוט הערבי, מ 

 
 :ות(תעודקריאת חובה )

United Nations General Assembly Resolution 194-III, 11 Dec. 1948 (MFA 
Documents) 

 קריאת חובה:
  .429-397, 376-346, 310-281גלבר, שם, עמ'  

 : )רשות( צפיה
ממדינות לה של היהודים וסרט דוקומנטרי על היציאה הגד – יוטיוב, "הפליטים שנשכחו"

 ערב
 

  מוסקטיר":"עלייתו של נאצר והדרך למבצע סיני/ : 12שיעור 
 והמאבק על ההגמוניה בעולם הערבי מרכזיותה של מצרים 
 והשלכותיה המדיניות 1952-הפיכת הקצינים ב 
  "רפרט -"העסק הביש 
 הפדאיון ופעולות התגמול:"חץ שחור" והעסקה הצ'כית  - מלחמות הגבול 
  משבר סואץ )בריטניה( והמלחמה באלג'יריה )צרפת( מחוללים ברית משולשת 
  צבאיות ומדיניות –מבצע סיני ותוצאותיו 

 
 :ות(תעודקריאת חובה )

 Israel welcomes the Egyptian revolution – Statement to the Knesset by Prime 
Minister Ben Gurion – 18 August 1952 (MFA Documents) 



 S. Ilan Troen, "The Protocol of Sevres: British/French/Israeli Collusion Against 
Egypt,1956", 
http://www.brandeis.edu/israelcenter/about/troen1/TheProtocolOfSevres.pdf  

 קריאת חובה:
 .282-239, 192-175זיתוני, שם, 

 :קריאת רשות
-349  עמ' (2009ידיעות ספרים, ביב: )תל א אלוף הנצחון: אסף שמחוניעמוס כרמל,        

292. 
  

 ראשית דרכה של "המהפכה הפלסטינית":: 13שיעור 
  ערב"-קומיון אל-ותפקיד תנועת "אל הנאצריזם בשיאו: 
  רפרט; – 1958 הטלטלה של  
 ראשית תנועת "פת"ח" - מדוע ערפאת בחר בדרך אחרת: 
 (;1.1.65)פיגוע במוביל הארצי,  "פרוץ המהפכה"-ו  ההשראה האלג'יראית  
 הסלמהה, ותפקיד המשטר הסורי ב, תעלת ההטיהמאבק על המים 

 :(תעודותקריאת חובה )
Draft Resolution S-7568, 27 October 1966, and Draft Resolution S-7575-Rev1, 3 
November 1966 (MFA Documents) 

  :קריאת חובה
 .54-9(, עמ' 1970אפשטיין, -אהוד יערי, "פתח" )תל אביב: לוין 

 קריאת רשות:
Eliezer Be'eri, Army Officers in Arab Politics and Society (New York: Praeger, 1970), 
pp. 373-400. 

 
  מפנה: ששת הימים כנקודת: 14 שיעור

 סובייטי -נאצר נענה לאתגר הסורי 
 מדת ג'ונסון כלפי ישראלועה"רגאטה" שלא הפליגה,  ,של בתיפקוד האו"מכ. 
 כגורם מעצב עוצמת הרטוריקה הערבית 
  במערכת הישראלית -והכרעה  -היסוסים 
  רפרט –ירושלים במלחמה 

 :קריאת חובה )תעודות(           

 Statement to the Security Council by Foreign Minister Eban, 6 June 1967  

 Report of the Secretary-General on the Withdrawal of the Emergency Force 
 A-6370-Add 3, 26 June 1967 (Both - MFA Documents). 

 קריאת חובה: 
ששינתה את פני המזרח התיכון )תל מיכאל אורן, שישה ימים של מלחמה: המערכה  

 .211-163(, עמ'  2004אביב: שלם/דביר, 
 קריאת רשות:           

 ,"1967יוחאי סלע, "אחמד סעיד ומצרים במלחמת ששת הימים, יוני 
1613.htm-mago.co.il/Editor/defense-http://www.e 

 
  ומה שבעקבותיה: 242: 15שיעור 

 הסכסוך "משתרג" על המלחמה הקרה 
 קיומה של התחייבות אייזנהאואר(-)כלקח מאי חשבת מסלול מחדשארה"ב מ 
 למה נדרשו חמשה וחצי חודשים? - ההחלטה 
 מיארינג עד יוזמת רוג'רסמאמצים ראשונים להסדר , 
 רפרט.  -ועידת ח'רטום   ;והתבססות עמדת הסירוב הערבית  לקחי התבוסה 

 
 
 

http://www.brandeis.edu/israelcenter/about/troen1/TheProtocolOfSevres.pdf
http://www.e-mago.co.il/Editor/defense-1613.htm
http://www.e-mago.co.il/Editor/defense-1613.htm


 ות(: תעודקריאת חובה )

 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28308   

 http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/un242.htm  

 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/rogers/html  
 :ת חובהיאקר
)תל אביב:  לקח הערבים מתבוסתם: קובץ תרגומים מערביתיהושפט הרכבי )עורך(,  

  68-7 . (, עמ'1969עם עובד, 
 
 
 

  ושוב בשוליה – הפלסטינים במרכז הזירה :16שיעור       
 עליית המרכיב הפלסטיניהרקע ל 
  השתלטות פת"ח והחזיתות על אש"פ 
  על הגדה המערביתהנסיון )והכשלון( להשתלט 
 ?"הדרך לירושלים עוברת בעמאן" 
 )רפרט - ספטמבר השחור ותפקיד ישראל )וארה"ב 
 1972-1971 המאבק בעזה 

 קריאת חובה )תעודות(:
  –האמנה הלאומית הפלסטינית 

http://www.palwatch.org.il/storage/PLO%20Charter%20-%201968/pdf 
 – 1970ירדן 

Senior WSAG Meeting, Thursday September 10, 1970 (Top Secret) 
http://nsarchives.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB193/HAK-9-10-70.pdf   

 קריאת חובה:
)מודיעין:  הזמן הפלסטיני: שלוש השנים שבהן ישראל הפכה כנופיות לעםיואב גלבר, 

 495-417 'עמ )2018ביתן, דביר,-כנרת, זמורה
 קריאת רשות:

יואב גלבר, הזמן הפלסטיני: שלוש השנים שבהן ישראל הפכה כנופיות לעם 
 .307-265עמ',  (2018ביתן, דביר,-)מודיעין: כנרת, זמורה

 1972-1971דוד מימון, הטרור שנוצח: דיכוי הטרור ברצועת עזה  אלוף )מיל'(
 .167-107, 61-17(, עמ' 1993)תל אביב: סטימצקי, 

יצחק ביילי,   , "תמורות  והמשכיות בבעיות הלאומיות הפלשתינאית";דור-גבריאל בן
למלחמת יום הכיפורים"; דן שיפטן, "הפלשתינאים וירדן בין מלחמת ששת הימים 

הסכסוך נים כגורם בסכסוך" בספר איתן גלבוע ומרדכי נאור )עורכים(, "הפלסטי
 . 225-161(, עמ' 1981)תל אביב: משרד הביטחון, ישראלי -הערבי

 
 ההתרסה וההתשה –מלחמה אחרת  :17שיעור 

  ברה"מ משקמת את לקוחותיה 
  את חזית התעלהבהדרגה מצרים מציתה 
 וההפצצות בעומק ני"()"קיץ אלקטרו המימד הטכנולוגי   
  בחברה הישראליתהשלכות המלחמה  
 התפתחות התפיסה האסטרטגית הערבית 

 ה:ת חובקריא
 .510-433 ( עמ'2017)חבל מודיעין: דביר,  התשה: המלחמה שנשכחהיואב גלבר, 

 קריאת רשות:
בספר איתן גלבוע , "שלוש תפיסות באסטראטגיה המדינית הערבית", יהושפט הרכבי

 (,1981)תל אביב: משרד הביטחון,  ישראלי-הסכסוך הערביומרדכי נאור )עורכים(, 
 

  :ומה שקדם לה מלחמת יום הכיפורים: 18שיעור 
 האם אפשר היה למנוע את המלחמה? –1973 -מצרי במדיני ההמהלך ה 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28308
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/un242.htm
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/rogers/html


 המודיעיני והמבצעיהתרבותי )?(,  – שורשי ה"קונספציה" והכשל  
  לעומת אלו של אסד(  המלחמה של סאדאתיעדי( 
 רפרט; –הצליחה  - המפנה בלחימה 
 ה-   end gameוהשלכותיו האזוריות והגלובליותסביב הארמיה השלישית , 

 קריאת חובה )תעודות(:
National Security Archives on the 1973 War, Documents 71, 73, 76 
http://nsarchives.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/#VIII     

 :ת חובהקריא
יוסף, "ההיסטוריוגרפיה של מלחמת יום הכיפורים: דיון מחודש במחדל המבצעי -אורי בר

   joseph.pdf-bar-http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/23/uri –והמדיני" 
קפיצה למים הקרים": המגעים המדיניים בין ישראל, מצרים וארה"ב בשנים מאיר בוימפלד, "

 .851-947(, כרך ב', עמ'  2017)מלצר,  1970-1973שקדמו למלחמת יום הכיפורים 
 ת חובהצפיי: 

Youtube: Yom Kippur War 1973: Arab-Israeli October War 
 
 

  לקמפ דייויד:הדרך : 19שיעור 
  ?מה הניע את סאדאת 
  לקראת שיטת השלבים – מציאות מדינית חדשהקיסינג'ר יוצר 
  רפרט -במאזן האזורי, והשינוי במלחמת האזרחים בלבנוןהפלסטינים וסוריה 
 הסכמי הביניים – מצרים משלימה את "חציית הקוים" למערב 
  :"בגין בשלטון"המהפך 
 ומפחיד את סאדאת(  קרטר מנסה גישה חדשה( 
 ,1977נובמבר  19 סאדאת בוחר במהלך דרמאטי 
  ,1982 -1978נקודות ההכרעה בקמפ דייויד ושאלות היישום 

 
 :ות(ודתעקריאת חובה )

 Scowcroft to President, "Meeting with Sadat", 7 Nov. 1973 (NS Archives 
Document 94) http://nsarchives.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/#VIII   

 Interim Agreement between Israel and Egypt, 1 September 1975 (MFA 
Documents) 

 Camp David Accords, 17 Sep. 1978 (MFA Documents) 
  : קריאת חובה

ישראלי -קנת' סטיין, מדינאות אמיצה: סאדאת, קיסינג'ר, קרטר ובגין והחתירה לשלום ערבי
 .312-227, 149-128(, עמ' , 2003)תל אביב: מערכות/ משרד הבטחון, 

 :)רשות( צפיה
Youtube: Sadat, the Egyptian president in the Knesset  
 
 

  עד פאתי ביירות: 20שיעור 
  יחסי ישראל עם הנוצריםהעוגנים ההיסטוריים של 
 " "רפרט –דוקטרינת רייגן 
 וההתנגשות עם הסוריםהצבאית  מאפייני המערכה  
 ומשמעות ההתנקשות בבשיר ג'מייל שאלת יעדי המלחמה  
 והשלכותיו הטבח במחנות צברא ושאתילא 

 
 קריאת חובה )תעודות(:

• Statement by President Reagan, 1 September 1982 (MFA Documents). 

http://nsarchives.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/#VIII
http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/23/uri-bar-joseph.pdf
http://nsarchives.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/#VIII


• Yaacov Lozowick, "Secrets from Israel's Archives", Tablet, 
21/2/2013http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/124809/secrets-
from-israels-archives   

 
 :חובהת קריא

 –בסבך הלבנון: מדיניותן של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל כלפי לבנון ראובן ארליך, 
 .571-575 ,361-391 (, עמ'2000-)תל אביב: "מערכות"/ משרד הבטחון 1918-1958

 :)רשות( צפיה
Youtube: Lebanon 1982 (Parts 1-3); Youtube: Assassination President Bachir 
Gemayel's 29th Memorial 
 
 

  ( ומשמעותה:1990-1987האנתפאצ'ה ) –לבד מול ישראל : 21שיעור 
 ,"רפרט; – חברתי-המימד הכלכליהקפאון המדיני ו "הזמן הצהוב 
  מהלך לונדוןכשלון  
   מסרי גורבצ'וב לאסד וערפאת -הקרנות מן הזירה הבינלאומית  
 ההתלקחות בשטח והשלכותיה 
 הכרזת העצמאות הפלסטינית  
  1988הדרמה של ההכרה האמריקנית באש"פ בדצמבר  
 יוזמות שלום ערביות 
 

 : ות(תעודקריאת חובה )

 "Shamir and Peres disagree on London", Israel's Documented Story 
(ISA),http://israelsdocuments.blogspot.co.il/2012/07/shamir-and-peres-
disagree-on-london.html  

 Statement by Arafat in the GA, 13 December 1988, Statement by Arafat, 14 
December 1988, and by President Reagan, 14 December 1988 (MFA 
Documents).  

 קריאת חובה:
Elie Podeh, From Fahd to 'Abdallah: The Origins of the Saudi Peace Initiatives and 
their Impact on the arab Systaem and Israel (Jerusalem: Truman Institute, July 2003)  

 :ת רשותקריא
Irena Rajchinovska Pandeva, "The Soviet-Middle East Nexus: Foreign Policy 
of the Soviet Union Towards the Middle East" 
http://law-review.mk/pdf/10/Irena%20Rajchinovska%20Pandeva.pdf  

 :)רשות( צפיה
Youtube: The First Intifada (1987) - *RARE FOOTAGE* 
 
 

  :ממדריד למדשאת הבית הלבן – קוטבי-בעולם חדוהסתעפויותיו הסכסוך : 22שיעור 
 לת החומה וקריסת השלטון הסובייטינפי – המפה העולמית החדשה 
 נסיונו של צדאם ליצור וכיבוש כווית  :השלכות אזוריותlinkage– רפרט 
 "במערכת האזוריתוהתמורות  "סופה במדבר  
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