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 ההיסטוריה של ישראל המודרנית
 פרופ' אייל נוה, אוניברסיטת תל אביב

 צמיחת התנועה הציונית – 1שיעור 

 מקורות וזרמים שוניםהתנועה הציונית : 

  בארץ ישראל: הישוב הישן, עליה ראשונה עליה שניה. ההתיישבותתחילת 

 ארץ ישראלמלחמת העולם הראשונה והשפעתה על היהודים, התנועה הציונית והישוב ב 

 הצהרת בלפור: הארץ שאינה מובטחת 

 תרבות המהגרים: ראיון עם פרופ' אניטה שפירא 

 בוחן 

 

 1921-1939תחת המנדט הבריטי,  א"י/היישוב היהודי בפלשתינה – 2שיעור 

 שלטון המנדט הבריטי בפלשתינה/א"י ויחסו לתושבים היהודים והערבים 

 ( 1939( לספר הלבן )1937מתכנית החלוקה של וועדת פיל ) 

 ראשית כוחות המגןו וליטייםגיבוש מוסדות פ ,שבותיבהתי וון דמוגרפייגגלי עליה,  :30-וה 20-נות הש 

 תרפ"א,  יוניפעל הצפלשתינית למ-ילת ההתנגדות הערביתתח, יניתלאומית הפלסטהתגבשות התנועה ה(

 והמרד הערבי הגדול תרפ"ט(

 מהם מאפייני התרבות העברית הצומחת? ראיון עם פרופ' אניטה שפירא 

 ראיון עם פרופ' מחמוד יזבק -ותוצאותיו לחברה הפלסטינית הגדול והמרד הערבי  ,הלאומיות הפלסטיניתגיבוש  

 בוחן 
 

 מלחמת העולם השנייה, סיום המנדט והקמת מדינת ישראל – 3שיעור 

 את יהודי אירופהמלחמת העולם השנייה ושו 

  בארץ ישראל בשנות המלחמה: בין שיתוף פעולה עם הבריטים למאבק בספר הלבן העבריהישוב 

  האו"ם ותכנית החלוקההתערבות 

 מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל 

 ראיון עם פרופ' מוטי גולני - טון הבריטי והישוב בתקופת המלחמהיחסי השל 

 ראיון עם פרופ' מוטי גולני - בין הבריטים ליהודים אחרי המלחמהת היחסים שנות המאבק. מערכ 

 ראיון עם פרופ' מחמוד יזבק  -הנכבה הפלסטינית  

 מבחן ביניים 

 

 1947-1967החברה בישראל: השנים הראשונות  – 4שיעור 

  קשיים כלכליים ותקופת הצנע, עלייה המונית וקשיי קליטהשיטה הפוליטית בישראלה :פניםענייני , 

  יחסי ישראל ומדינות העולם בשנות החמישים והששים, ומבצעים צבאיים ביטחונייםאיומים  :חוץענייני 

  משפט אייכמן 

 המנוח צחורב ראיון עם פרופ' זא - גוריון-מנהיגותו של דוד בן 

 חיי יום יום  במדינת ישראל בשנות החמישים והששים: ראיון עם ד"ר אורית רוזין 

 בוחן 
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 1967-1979ישראל, בין מלחמה לשלום  – 5יעור ש

 גורמים מאפיינים ותוצאותומלחמת יום כיפור מלחמת ששת הימים : 

 התגבשות ארגונים פוליטיים לא ממשלתיים: גוש אמונים ושלום עכשיו 

 ם מצרייםתהליך השלום ע 

 בוחן 

 

 1977-1995ישראל, חברה במעבר  – 6שיעור 

 המהפך הפוליטי בישראל ועליית המחנה הלאומי: גורמים וביטויים עיקריים 

 נויים כלכליים ליברליזציה והפרטהשי 

 מלחמת לבנון הראשונה והאינתיפאדה הראשונה :הסכסוך הישראלי פלסטיני 

 גלי עליה חדשים 

 שלום עם ירדן, רצח רבין ,ו וכישלונםרוחות שלום: הסכמי אוסל 

 בוחן 

 

 

 זהות משתנה – 7שיעור 

 אמריקניזציה וגלובליזציה 

 יחסי ישראל ויהדות התפוצות 

 מכור היתוך לרב תרבותיות :ל"מבנה החברה בישרא 

 ציונות וציונות דתית אמונית-וסטציונות, פ 

 זכר השואה כבסיס לזהות ישראלית 

 זיכרון השואה בצבא: ראיון עם ד"ר תמי הופמן 

 בוחן 

  

 21-ישראל במאה ה – 8שיעור 

 כוח הטייקוניםו "אפ-"אומת הסטרט :שוויוןה-גידול באיו צמיחה כלכלית 

 הון שלטון ושחיתות 

 השניה, ההתנתקות  והמבצעים בעזה תמשך עם הפלסטינים: האינתיפאדהסכסוך מ 

 ערבי-תמורות בסכסוך הישראלי 

 דיון בהשתתפות פרופ' יגאל עילם ופרופ' ידידיה שטרן - יהודית ודמוקרטית: אתגרים ומתחים 

 מבחן סיום  

 


