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  מלחמת אזרחים ביוון ורומא
 אות ומקורות רשימת הרצ

 
 בעת העתיקה לא פתורהמלחמת אזרחים כבעיה  :מרץ 13שבוע א', 

 
   ) אצל תוקידידסstasisהתפיסה של מלחמת אזרחים (: מרץ 20שבוע ב', 

 .(הספר באתר הספריה) 85 – 69, ספר ג' תולדות מלחמת פילופוניסתוקידידס, מקור: 
, 406 – 350, 1984לאסית, ירושלים משה עמית, תולדות יוון הק: (אין חובה לקרוא) רקע

 .בספריה) רבים (עותקים"המלחמה הפלופונסית" 
 

 ) אצל אפלטון ואריסטו  stasisהתפיסה של מלחמת אזרחים ( :מרץ 27שבוע ג', 
 . 624a – 630cוקים, ח; 469b– 471b, המדינה אפלטוןמקורות: 

 .3 – 1אריסטו, פוליטיקה, ספר ה', פרקים 
 

 סודים ויסודות  יסיפורים על י  — ל: אחים ומשפחותאפרי 3שבוע ד', 
 . 7 – 4ספר א' ליוויוס,  ).Eumenidesאיסכולוס, נוטות החסד ( :ותמקור

 
 קלסית וההלניסטית   האפריל: מלחמת אזרחים ביוון בתקופה  24שבוע ה', 

 . 3 – 2, פרקים ; ספר ה'4 – 2כסנופון, תולדות יוון, ספר ב', פרקים  מקור:
 .442 – 421, 418 – 407עמית,  רקע:

 
    לסיום  ת אזרחיםמלחמ איך להביאמאי:  8שבוע ו', 

. כתובת עם הסכם פיוס מהעיר נקונה 41 -  37, פרקים האתונאים מדינתאריסטו,  :ותמקור
 http://www.attalus.org/docs/seg/s30_1119.htmlשבסיציליה: 

 
 ובליקה הרומית  מלחמת האזרחים ברפפריצת מאי:  15שבוע ז', 

 . , הקדמה), תולדות רומא, מלחמת האזרחיםAppianusאפיאנוס ( :ותמקור
 . (הספר באתר הספריה) 34 – 27פלוטארכוס, חיי סולה, פרקים 

 . 400 – 376 ,1991תולדות הרפובליקה הרומית, ירושלים י. שצמן,  רקע:
 

  יוליוס קיסר — מלחמת האזרחים ברפובליקה הרומיתמאי:  22שבוע ח', 
 . 11 – 1אזרחים, ספר א', קיסר, מלחמת ה :ותמקור

לפנה"ס: בתוך קיקרו, כתבים נבחרים, תרגם א.ד. קולמן,  44 – 49מכתבים מהשנים קיקרו, 
 (הכרך באתר הספרייה).  )427 – 399(עמ'  53 – 26, מכתבים מס. 1985ירושלים 

 שצמן, פרק כב. רקע: 
 

 מלחמת האזרחים הרומית בבליקה סוף הרפומאי:  29שבוע ט', 
 .Laudatio Turiaeהכתובת  .20 – 5אפיאנוס, מלחמת האזרחים ד  :ותמקור
  פרק כז.  שצמן,רקע: 

 
 

 יוני: מלחמת האזרחים באימפריה הרומית במאות הראשונה והשנייה לספירה  5שבוע י', 
 (הספר באתר הספריה). 41 – 1ספר א', דברי הימים,  טקיטוס, מקור:

 .650 – 630, 358 – 341, 2002מ. עמית, תולדות הקיסרות הרומית, ירושלים  :קער
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 מרד החשמונאים וכיבוש רומא  — יוני: מלחמות האחים של היהודים 12שבוע יא', 
 . 200 -113ב'. יוספוס, מלחמת היהודים, ספר א', -, פרקים א' וא ביםספר מק :ותמקור

 
 של היהודים: המרד הגדול יוני: מלחמות האחים  19שבוע יב', 

 . 528 – 121יוספוס, מלחמת היהודים, ספר ד', מקור: 
 

 יוני: מלחמות האזרחים אחרי העת העתקיה  26שבוע יג', 
 Ann Hironaka, “The Logic of Twentieth-Century Civil Wars”, from  מקור:

Neverending Wars: The International Community, Weak States, and the Perpetuation 
of Civil War, Cambridge, MA 2005, 149-155.    
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