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 מטרת הקורס:

. מטרתו לטפל בשיטתיות, ומתוך 20-הקורס מתמקד בהיסטוריה הפוליטית של המאה ה

 שונות, בתהליכים, ברעיונות ובמאורעות שעיצבו את העולם הפוליטי של ימינו.פרספקטיבות 

הקורס יבחן את נקודות המפגש שבין ההיסטוריה הפוליטית, התפתחות האידיאולוגיות והמחשבה 

 .20-מדינתיות במאה ה-המדינית ומערכות היחסים הפנים

 

 

 חובות הקורס:

 ת.השתתפות בשעורים וקריאת הבבליוגרפיה הנדרש .א

השתתפות פעילה וחובת נוכחות בתירגולים הפרונטלים. )פרטים לגבי מועדי התרגולים  .ב

 3תתבטא בהורדת  בכל סמסטרותכנם יפורסמו בנפרד( העדרות של יותר מתרגול אחד 

 נקודות מן הציון הסופי. 

 בכתב במהלך הקורס. )פרטים לגבי המטלה בדף נפרד( מטלההגשת  .ג

 בכתב, אחד בכל סמסטר. שני תרגיליםהגשת  .ד

  בסיום שנת הלימודים. בחינה .ה

 

 מבנה הציון:

  כל תרגיל( 5%) 10% –שני תרגילים 

 20% –מטלת קריאה 

 70% -בחינה סופית 
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 (יתכנו שינויים בחומר הקריאה) מבנה הקורס וקריאת החובה:

 

 חלק א': מבוא להיסטוריה של המאה העשרים

 

(, 1)פרק  23 -15(, עמ' 1994)תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה,  לאומים ולאומיותגלנר,ארנסט, 

 (. 5, 4, 3)פרקים  90 -38עמ' 

 

)פרקים  311 -243( כרך א' עמ' 1984)תל אביב, זמורה ביתן,  אירופה מאז נפוליאוןתומסון, דיויד, 

13 ,14 .) 

 

)תל אביב,  יה באפריקהקולוניזצ -קולוניאליזם ודהיפה, נורית; קרן, אלה,  -חזן, נעמי; השמשוני

 )פרק שני(.  73 -38(, עמ' 2002האוניברסיטה הפתוחה, 

 

 חלק ב': מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה

 

 -המלחמה

)פרקים  615 -547( כרך ב', עמ' 1984)תל אביב, זמורה ביתן,  אירופה מאז נפוליאוןתומסון, דיויד, 

23 ,24.) 

 

 -המהפכה ברוסיה

 (. 4)פרק  96 -74(, עמ' 2012עובד, , )תל אביב, עם ונפילתו של הקומוניזםעלייתו בראון ארצ'י, 

 

 -המשבר הכלכלי

 )פרק שלישי(.  103 -83(, עמ' 1999)תל אביב, עם עובד, עידן הקיצוניות הובסבאום, אריק, 

 

)תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, ארצות הברית דמוקרטיה בהתהוות מתמדת נווה, אייל, 

 (. )פרק חמישי 230 -173(,עמ' 2007

 

 -פשיזם

 )מבוא(.  61 -15(, עמ' 1992)תל אביב, עם עובד,  יסודות הפשיזםשטרנהל, זאב ואחרים, 

 

 -נאציזם

 )פרק ראשון(.  72 -7(, עמ' 1987)תל אביב, עם עובד,  הדיקטטורה הגרמניתבראכר, קרל דיטריך, 

 

 -מלחמת האזרחים בספרד

)פרק  65 -27(, עמ' 1990)תל אביב, עם עובד,  דקטטורה לדמוקרטיהספרד בין עמי שלמה,  -בן

 .ראשון(

 



 חלק ג': מלחמת העולם השנייה ותוצאותיה  

 

 )פרק שביעי(. 202 -183(, עמ' 1999)תל אביב, עם עובד, עידן הקיצוניות הובסבאום, אריק, 

 

 (.10)פרק  360 -335(, עמ' 2012)ירושלים, כתר,  ארצות הדמיםסניידר, טימותי, 

 

 )פרק ראשון(. 68 -37(, עמ' 2009)ירושלים, מאגנס,  אחרי המלחמהג'אדט, טוני, 

 

 

 חלק ד': העולם בעידן המלחמה הקרה

 

 -ארה"ב

)תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, ארצות הברית דמוקרטיה בהתהוות מתמדת נווה, אייל, 

 )פרק שביעי(.  308 -282(, עמ' 2007

 

 -אמריקה הלטינית

 (. 10, 9, 8)פרקים  211 -156(, עמ' 2003)ירושלים, כרמל,  יבשת בטלטלה -תתרחום, אילן, 

 

  -דה קולוניזציה

)תל אביב, האוניברסיטה  הקולוניאליזם האירופי: אידיאולוגיה, מדיניות, התנגדותג'ינאו, רות, 

  )פרק ז'(. 219 -183(, עמ' 2012הפתוחה, 

 

 -העולם הערבי

)פרק  366 -351(, עמ' 1996)תל אביב, דביר,  ההיסטוריה של העמים הערבייםחוראני, אלברט, 

 (. 24, 23)פרקים  402 -380(, עמ' 21

 

 -סין

( עמ' 2007)תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה,  הממשל בסין ממהפכה לרפורמותליברטל, קנת, 

  )פרק רביעי(. 145 -101

 

 -יפן

 (. 22, 21)פרקים  289 -260(, עמ' 1997)ירושלים, שוקן,  יפן המודרניתשילוני, בן עמי, 

 

 -הודו

( 2009)תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה,  הודו: דמוקרטיה בחברה משוסעתקומרסוואמי, פ"ר, 

  )פרק ראשון(. 36 -13עמ' 

 

 

 -אפריקה



)תל אביב,  קולוניזציה באפריקה -קולוניאליזם ודהיפה, נורית; קרן, אלה,  -חזן, נעמי; השמשוני

 . 198 -165(, עמ' 2002האוניברסיטה הפתוחה, 

 

 חלק ה': עידן הגלובליזציה

 

 -קץ הקומוניזם

 (.16)פרק  438 -406(, עמ' 1999)תל אביב, עם עובד, עידן הקיצוניות הובסבאום, אריק, 

 

 -התפרקותה של יגוסלביה

)פרק ארבעה  444 -413(, עמ' 2006)תל אביב, עם עובד,  המאבק על אירופההיצ'קוק, ויליאם, 

 עשר(.

 

 -האיחוד האירופי

 -)פרק שישה 505 -473(, עמ' 2006)תל אביב, עם עובד,  המאבק על אירופההיצ'קוק, ויליאם, 

 עשר(. 

 

 -אירן

מנשרי , דוד, "הפוליטיקה המהפכנית של אירן: לאומיות וזהות אסלאמית", בתוך: הורוביץ, נרי 

 . 97-125(, עמ' 2002)תל אביב, עם עובד,  דת ולאומיות בישראל ובמזרח התיכון]עורך[, 

 

 -דרום אפריקה

(, 2002)תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה,  התהוותה של דרום אפריקה המודרניתל, וורדן, נייג'

 (.6)פרק  153-185עמ' 

 

 חלק ו': מבט מסכם על המאה העשרים

 

 -רצח עם

 (.4)פרק  181 -143(, עמ' 2009)תל אביב, עם עובד,  שבר זמןדינר, דן, 

 

 -קץ ההיסטוריה

Fukuyama, Francis, "The End of History ?", in: The National Interest (16), Summer 

1989, pp. 3- 18. 


