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 :תיאור הסמינריון
א היו תקינים אף פעם אחרי שהיחסים בין גרמניה לבין ישראל ל, נקודת המוצא של הסמינריון היא

בכל זאת אפשר . שאין שני לו בתולדות האנושות, היחסים התגבשו על רקע האירוע הטראגי. השואה
י " ע1952שנחתם בספטמבר , הסכם השילומים. לדבר על תהליך ארוך ומסובך של התקרבות

 אליו פעלו הצדדים הממשלות של גרמניה הפדרלית ומדינת ישראל יצר מודוס ויוונדי שעל פיו וביחס
 כחלוף -1965הקשרים הדיפלומטיים בין גרמניה המערבית לבין ישראל נקשרו רק ב. בשנים הבאות

 .עשור ומחצית מאז נוסדו שתי המדינות
 1990 עד ל1949הסמינריון מבהיר בין היתר את הגישות השונות של שתי הגרמניות למדינת ישראל בין 

בעוד שהרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית אף פעם לא כוננה . שילומים במיוחד בכל הנוגע לפיצויים ול-
בשנים הראשונות אחרי , הראתה דווקא האליטה הפוליטית שלה, יחסים דיפלומטיים עם ישראל

היחסים בשנים . אהדה כלפי הישוב וכלפי ישראל, תקופה קצרה יחסית, מלחמת העולם השנייה
שינתה ) ר"דד(בערך לפני התמוטטותה של מזרח גרמניה רק שנתיים . היו יחסי עימות, שלאחר מכן

 .הממשלה מסיבות שונות את מדיניותה לגבי ישראל
כמו כן כולל הסמינריון את עמדת ממשלת ישראל ודעת הקהל הישראלי בנוגע להתאחדות גרמניה 

 עד) תרבות,כלכלה , פוליטיקה(צדדיים בתחומים שונים - ואת ההתפתחות של היחסים הדו-1990ב
 . היום הזה

 ).60%(ועבודה סמינריונית ) 10%(פרזנטציה , )30%(הציון יחולק למבחן 
 
 

 :סדר ההרצאות ותוכנן
 ?יחסים נורמליים:  גרמניה-יחסי ישראל : מבוא לקורס) 1
  מגעים ראשונים-הקמת מדינת ישראל ושתי הגרמניות ) 2
 משא ומתן ותוצאות,  רקע פוליטי-הסכמי השילומים ) 3
 ר בהקשר להסכמי לוקסמבורג"ות דדעמד) 4
 צדדיים אחרי חתימת הסכם השילומים-התפתחות היחסים הדו) 5
  השלכות משפט אייכמן על היחסים-התמודדות עם העבר ) 6
 1965כינון יחסים דיפלומטיים בין גרמניה הפדרלית לבין ישראל בשנת ) 7
 ומים ובעיית השיל1973ם בשנת "קבלת שתי הגרמניות כחברות או) 8
 ? ישראל בדרך לנירמול בשנות השמונים-יחסי גרמניה ) 9

 עמדות בישראל בנוגע לאיחודן של שתי הגרמניות) 10
 שיחות על פיצויים ליהודים בתקופת תהליך האיחוד של גרמניה) 11
 90 -היחסים בשנות ה) 12
 דימויה של ישראל בגרמניה ודימויהשל גרמניה בישראל) 13
  ישראל היום ומחר-ניה יחסי גרמ: סיכום) 14
 
 

 :הצעות לעבודות סמינריוניות
  גרמניה בין זכרון השואה לפרגמטיזם- יחסי ישראל -
  המדיניות האמריקאית בהקשר לפיצויים ולשילומים-
  ההשלכות של משפט סלאנסקי על היהודים במזרח גרמניה-
  ישראל- הוויכוחים בכנסת על יחסי גרמניה -
 ראלי לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין גרמניה הפדרלית יחסו של הציבור היש-
 ם ושאלת הפיצויים " שתי גרמניות באו-
  1989/90 עמדת ישראל בנוגע לאיחודן של שתי הגרמניות ב-
 1948-1965 תהליך כינון היחסים הדיפלומטיים בין מערב גרמניה לבין ישראל -
  הישראלי השפעתם של השילומים מגרמניה על המשק-
  המדיניות הגרמנית במזרח התכון בתקופות שונות-
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  התפתחות יחסי תרבות בין שתי המדינות-
  התייחסות העיתונות הישראלית להסכם השילומים-
  התייחסות העיתונות הישראלית לכינון היחסים-
  איחוד גרמניה בעיני העיתונות הישראלית-
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 )180021(הח  .ר בדלפק לפי אור"ד   
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 )370396(אל . גרמ943.087בספריה להיסטוריה    
 
 .1994, עם עובד: אביב-תל, 1990 - 1945גרמניה :  לאיחודהוקממחל:  שולמית, וולקוב-

 )253207(לא  .מחל   שמור מדעי המדינה לפי 
 
 .1961, נר תמיד: ירושלים, משפט אייכמן בדעת הקהל בגרמניה המערבית: האנס,  לאם-

 )132940( משפ 47Dבמדף פתוח     
 
 . 1988, ועליםספרית הפ: תל אביב? האם היה זה לשווא: יונתן,  מרוז-

   327.43E67545(הא . מרו( 
 
 . 1966 עד 1951 גרמניה -יחסי ישראל , בשיחות המדינה. בעול כורח ורגשות: פליקס אליעזר,  שנעור-
 . 1967, שוקן: ירושלים  
  327.43 E141182(בע  .שנע( 
 
 .1991, כתר: ירושלים. המליון השביעי: תום,  שגב-

 )167801(מי .  שגב47D המרכזית  בספריה,  מי. שגב933.47   
  
 -1945דמוקרטים הגרמנים ויחסם ליהודים ולישראל בשנים -הסוציאל: יד מושטת,  שלומו, שפיר-
 1986, ביתן, זמורה: אביב-תל, 1967  
 )53164(יד  . שפי324.243072   
 
 1984, מאגנס: םירושלי,  ההתגברות על הטראומה- 1945גרמניה אחרי :  מיכאל,טוך/ מושה, צימרמן-

 )20886( גרמ 943.087   
    
 1993, מאגנס: ירושלים, גרמניה- יחסי ישראל- 'נורמליים'יחסים ,  עודד,היילברונר/ מושה, צימרמן-

   327.43E  222982( יחס( 
 
 .2002, מאגנס: ירושלים, דרכה המיוחדת של גרמניה בהיסטוריה): עורך( מושה , צימרמן-

 )101583(המ  . דרכ943.0072ה בספריה להיסטורי   
 
 .2002, עם עובד: תל אביב,  זכרון ישראלי-עבר גרמני :  מושה, צימרמן-

 )548268(עב  . צימ943.086     בספריה להיסטוריה
 
 

 :רשימה ביבליוגראפית בלועזית
 
Balabkins, Nicholas: West German Reparations to Israel, New Brunswick, NJ: Rutgers 
University Press, 1971 

   BAL  327.43 E  בספרית מדעי החברה ובספריה המרכזית                                                                   
   

Beker, Avi/Kedmi, Simona: German Unification - A Jewish-Israeli Perspective, 
Jerusalem: Israel Council on Foreign Relations, 1991                             אין 
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Deutsch, Akiva W.: The Eichmann Trial in the Eyes of Israeli Youngsters, Ramat Gan 
1974  

 )169952    (DEU 47 D) ספריה מרכזית(במדף פתוח  , DEU 933.47               בספרית מדעי החברה 
 

Deutschkron, Inge: Bonn and Jerusalem, Philadelphia: Chilton, 1970 
DEU                                                                                                            327.43E)  128104( 

 
Frohn, Axel: Holocaust and Shilumim - The Policy of Wiedergutmachung in the Early 
1950s, Washington, DC: German Historical Institute, 1991 

 )HOL 47D)  547730במדף פתוח                                                                                                             
 

Gardner Feldman, Lily: The special relationship between West Germany and Israel. 
Boston: Allen & Unwin, 1984 

FEL                                                                                   327.43E)     32605    (תוחגם במדף פ 
 

Goldberg, Giora: Ben-Gurion Against the Knesset, London: Frank Cass, 2004. 
 בהזמנה
 
Goren, Haim (Ed.): Germany and the Middle East: Past, Present, and Future, Jerusalem: 
Magnes, 2003. 
 אין
 
Heinrich Böll Foundation: Europe - Israel: A Troubled Relationship. Is there a New Anti-
Semitism? Conference 24-25 November 2002, Tel Aviv University, Tel Aviv 2003 
 אין
 
Institute of Jewish Affairs: West German Recompense for Nazi Wrongs - Thirty Years of 
the Luxembourg Agreement, London 1982 
 אין
 
Lavy, George: Germany and Israel - Moral Debt and National Interest, London: Frank 
Cass, 1996 

 )LAV 327.43E)  273335                                                                בספרית מדעי החברה ובמדף פתוח 
 

Perthes, Volker (ed.): Germany and the Middle East, Berlin: Heinrich Böll Foundation 
2002. 

                                                                                                                      GER 327.43056)  588769( 
 

Romberg, Otto R./Schwinghammer, Georg (eds.): Twenty years of Diplomatic Relations 
between the Federal Republic of Germany and Israel, Frankfurt 1985 

 ) TWE 327.43E)   41295פרית מדעי החברה ובמדף פתוח                                                                 בס
 

Romberg, Otto R./Schwinghammer, Georg (eds.): Thirty years of Diplomatic Relations 
between the Federal Republic of Germany and Israel, Frankfurt 1996 

                                                                                                                          THI 327.43E)   280099 
( 

Sagi, Nana: German Reparations - A History of the Negotiations, Jerusalem: Magnes 
Press, 1980 

                                                                                                                            SAG  933.47)  479128( 
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Timm, Angelika: Jewish Claims against East Germany - Moral Obligations and 
Pragmatic Policy, Budapest: Central European University Press, 1997 

 )43(47D)   378896 (TIM)   ספריה מרכזית(בספריה המוגבלת                                                             
 

Wolffsohn, Michael: Eternal Guilt? New York: Columbia University Press, 1993 
 )WOL 327.43E)    239555                                                            בספרית מדעי החברה ובמדף פתוח 

 
Zweig, Ronald W.: German Reparations and the Jewish World - A History of the Claims 
Conference, Boulder: Westview, 1987. 

 )99785   (ZWE 47D) ספריה מרכזית(                                                                      בספריה המוגבלת 
 

Zweig, Ronald W.: David Ben Gurion, Politics and Leadership, London (Frank Cass) 
1991. 

 )177600   (BEN-GUR  092E)   ספריה מרכזית( ובמדף פתוח                             בספרית היסטוריה
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, היילברונר/מושה, צימרמן(מקומה של ישראל : זיכרון המלחמה והשואה בגרמניה: משה, צימרמן
 ).87-102, 1993, מאגנס: ירושלים, הגרמני- יחסי ישראל-' נורמליים'יחסים , עודד
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 .80-92, 127/128, גשר, (1949-1952(השילומים ומדינת ישראל , מזרח גרמניה: ישעיהו, ילינק
, עודד, היילברונר/מושה, צימרמן(והשילומים ' האלשטייןדוקטרינת ', 'תפיסת לוקרנו': ישעיהו, ילינק

 ). 33-43, 1993, מאגנס: ירושלים, גרמניה- יחסי ישראל-' נורמליים'יחסים 
 

  השלכות משפט אייכמן על היחסים-התמודדות עם העבר 
Deutschkron, Inge: Bonn and Jerusalem, Philadelphia: Chilton, 1970, pp. 131-163. 
"The Eichmann Case," midstream, vol. VII, no. 3, pp. 3-38 (Carmichael, Joel: Reactions 
in Germany, pp. 13-27) 
 

 
 50התפתחות היחסים בשנות ה

Lavy, George: Germany and Israel - Moral Debt and National Interest, London: Frank 
Cass, 1996, pp. 14-28 48-58;  

 
 1965דיפלומטיים בין גרמניה הפדרלית לבין ישראל בשנת כינון יחסים 
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