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 : מטרות הקורס .א
מטרת הקורס הינה להקנות למשתתפים כלים אנליטיים להבנת מציאות בינלאומית מורכבת 
ומשתנה. האם החזק תמיד מנצח? האם החלטה רציונלית תמיד מביאה לתוצאה רצויה? 

ש השלכות על היחסים בין מדינות? האם האם לפוליטיקה פנימית בתוך המדינות י
גלובליזציה מחזקת או מחלישה מדינות? האם אנחנו חיים בעולם של אנרכיה? האם ניתן 
להשיג שלום עולמי? האם אופי המלחמות משתנה בעידן הסייבר? האם ריבוי נשק גרעיני 

הקורס.  יכול להביא ליציבות בינלאומית? אלה רק חלק מהשאלות בהן נדון ונענה במהלך
בנוסף לרכישת ידע תיאורטי ואמפירי אודות היחסים הבינלאומיים, השתתפותכם בקורס 

חשיבה אנליטית, ביקורתית  -תסייע לכם לפתח ולתרגל מיומנויות חיוניות בעידן הגלובלי 
ויצירתית, יכולת ניתוח ממוקד ותמציתי, היכרות ויכולת עבודה עם מאגרי מידע מרכזיים 

  .בינלאומייםבתחום היחסים ה

 
 :תוכן הקורס .ב

 
  מהלך השיעורים:    

. עיקר 10.8.2017, עד יום חמישי, 2.7.2017הקורס יימשך שש שבועות, מיום ראשון, 
הלמידה תתבצע באמצעות אתר הקורס, בו תוכלו למצוא חומר הרצאות, שאלוני תירגול, 

הקורס הרצאות  הנחיות למטלות, פורום שאלות ולוח הודעות. בכל שבוע אפרסם באתר
חדשות. אחרי כל הרצאה יופיעו שאלות קצרות לבדיקת ההבנה ושליטה בחומר הנלמד, 
ואחרי חלק מההרצאות יופיעו הנחיות למטלה. עליכם להגיש שתי מטלות במהלך הקורס כפי 

 שמפורט בדרישות הקורס בסילבוס זה. 
 
 

 גמת המצ"ב()רשימה או טבלה כדותכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     
 

מס' 
 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור

יחסים בינלאומיים  1
כתחום מחקרי 

 ומציאות פוליטית

Jackson, Robert, and Georg Sørensen. “Why 
Study IR”, in Introduction to International 
Relations: Theories and Approaches, 6th 
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edition. Oxford University Press, 2016, pp. 3-
29. 

 
האגודה הבינלאומית ליחסים תיאור היסטוריה של 

http://www.isanet.org/ISA/About-: בינלאומיים
ISA/History  

 
גלבוע איתן, "היחסים הבין לאומיים כתחום מדעי", בתוך 

. תל אביב: עם לאומיים-יחסים ביןאיתן גלבוע )עורך(, 
 .33-11. עמ' 1978עובד, 

 

רמות ניתוח ביחסים  2
 בינלאומיים

Singer, J. David. "The Level-of-analysis Problem 
in International Relations." World Politics 
14(1), 1961, pp. 77-92. 

 
Ruane, Abigail E., and Patrick James. “Middle 

earth, Levels of Analysis, and War”, in The 
International Relations of Middle-Earth: Learning 

from The Lord of the Rings. University of 
Michigan Press, 2012, pp. 70-112. 

פרדיגמות ביחסים  3
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קגלי צ'רלס, יוג'ין ויטקופף. "פירושים תיאורטיים מתחרים 
הפוליטיקה העולמית: למית", בתוך: של הפוליטיקה העו

, מהדורה שביעית, תל אביב: מגמות ותמורות
 .44-21, עמ' 2002האוניברסיטה הפתוחה, 

 
Walt, Stephen M. "International Relations: One 

World, Many Theories." Foreign Policy, 1998, 
pp. 29-46. 

 

שחקנים בפוליטיקה  4
 העולמית

Risse-Kappen, Thomas. Bringing Transnational 
Relations Back In: Non-state Actors, 
Domestic Structures and International 
Institutions, Cambridge University Press, 
1995, pp. 3-33. 

 
 -האוניברסיטה הפתוחה  -מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים 

 . 22-3; 59-39, עמ' 6יחידה 
 

 –העולם הוא שטוח: העולם הגלובלי תומס ל. פרידמן,  ה   גלובליזצי 5
אביב: הוצאת אריה ניר, -תלהחיים במציאות חדשה, 

 . 48-9, עמ' 2006
 

קצוביץ, אריה. "גלובליזציה ועוני: קשרים אפשריים 
פוליטיקה: כתב עת והשלכות ביחסים בינלאומיים." 

, 18  ,ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
. 115-107, עמ, 2008

http://www.jstor.org/stable/23390835. 
 
KOF Index of Globalization, available at: 
http://globalization.kof.ethz.ch/.  
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אביב:  -. תללאומיים-עוצמה ביחסים הבין. שמואל צבאג, עוצמה 6
 . 113-97, 24-10, עמ'  1997האוניברסיטה הפתוחה, 

 
אביב: יחדיו, -, תלפוליטיקה בין האומותמורגנתאו, הנס. 

1968. 
 

Nye, Joseph on global power shifts, TED Talk. 
At: 
https://www.youtube.com/watch?v=796LfXwzI
Uk  

 
Ben-Yehuda, Hemda, and Luba Levin-Banchik. 

"Regime and Power in International Terror 
Crises: Strong Democracies Fight Back 
Hard." Terrorism and Political Violence, 26(3), 
2014, pp. 504-522. 

 
 

 Rice, Condoleezza. "Rethinking the National אינטרס לאומי 7
Interest: American Realism for a New World." 
Foreign Affairs 87)4), 2008, pp. 2-26. 
http://www.jstor.org/stable/20032713.  

 
Neuchterlein, Donald. "The Concept of National  

Interest: New Approaches," Orbis, 23(1), 
1979, pp. 73-92. 

 
ולנסי, כרמית ואודי דקל. "צורך השעה נוכח אתגרי המזרח 

אמריקאית משותפת". -אסטרטגיה ישראלית -התיכון 
 . 29-17, עמ' 2016(, 1)19, עדכן אסטרטגי

 

  מערכת בינלאומית 8
Waltz, Kenneth. "The Anarchic Structure of World 

Politics", in: Robert Art and Robert Jervis 
(eds.), International Politics: Enduring 
Concepts and Contemporary Issues, 7th 
edition, New York: Pearson, 2005, pp. 49-68. 

 
"'הסדר העולמי החדש' וכללי המשחק  .יאיר עברון

 פז )עורכים(.-האזוריים", בתוך משה ליסק וברוך קני
ישראל לקראת שנות האלפיים: חברה, פוליטיקה 

  .366-341. ירושלים: מאגנס, תשנ"ו. עמ' ותרבות
 

Maoz, Zeev. "Network Polarization, Network 
Interdependence, and International Conflict, 
1816–2002." Journal of Peace Research 
43(4), 2006, pp. 391-411. 
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סופר, ששון. "הדיפלומטיה ביחסים הבינלאומיים", בתוך:  ות חוץאמצעי מדיני 9
אביב: -, תלמושגי יסוד ביחסים בינלאומיים

 .16-68, עמ' 1996האוניברסיטה הפתוחה, 
 

Nye, Joseph S. "Public Diplomacy and Soft 
Power." The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science 
616(1), 2008, pp. 94-109. 

 
Russett Bruce, and Harvey Starr. "Influence 

Based on Economic Resources" in: World 
Politics: The Menu for Choice, 2004, pp. 151-
158. 

 
Smith, M. Shane. “Sanctions: Diplomatic Tool, or 

Warfare by Other Means?”. Beyond 
Intractability, 2004, available at: 
http://www.beyondintractability.org/essay/san
ctions.  
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Terrorism and Responses to Terrorism. 2016. 
Global Terrorism Database. Available at: 
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עימותים ביחסים  10
 בינלאומיים
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"The Dangers of Terror in World Politics: 
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תהליך קבלת  11
 החלטות

אליסון, גרהאם. "דגמים מושגיים ומשבר הטילים בקובה", 
-, תליחסים בינלאומייםבתוך: איתן גלבוע )עורך(, 

 . 130-99עמ'  ,1978אביב: עם עובד, 
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אביב: הוצאת הקיבוץ  המאוחד, -. תלההיבט הישראלי

המרכז למחקרים אסטרטגיים ע"ש יפה, אוניברסיטת 
 .43-31, עמ' 1987תל אביב, 

 
Bar-Joseph, Uri, and Rose McDermott. "Personal 

Functioning Under Stress Accountability and 
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Social Support of Israeli Leaders in the Yom 
Kippur War." Journal of Conflict Resolution 
52(1), 2008, pp. 144-170. 

 
Mintz, Alex. "How Do Leaders Make Decisions? 

A Poliheuristic Perspective", Journal of 
Conflict Resolution 48(1), 2004, pp. 3-13. 

 

סיכום ומבט אל  12
עתידם של יחסים 

 בינלאומיים
 

סף טרור גרעיני? מאזן  לנדאו, אמילי ושמעון שטיין. "על
 , זמין ב:2016, 814 מבט עלשל איום ותגובה", 

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articl
eid=11737. 

 
מבט סייבר",  –ידלין, עמוס. "הממד החדש של הלחימה 

עת לענייני מודיעין ובטחון מבית המרכז  מל"מ: כתב
 . 4, ע' 2010(, 4)55, למורשת המודיעין

  
": 2030אבן, שמואל ויואל גוז'נסקי. "חזון ערב הסעודית 

, 2016, 819, מבט עלהיערכות לצמצום התלות בנפט", 
זמין ב: 

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articl
eid=11776 . 

 
 

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 אין.  דרישות קדם:
 

  חובות / דרישות / מטלות:
 . 90% –* מבחן בסיום הקורס 

המבחן יכלול שאלות על כל החומר הנלמד במהלך הקורס, כולל חומר מהרצאות, תרגילים, 
 ות באתר הקורס, וחומר קריאה מהסילבוס. פורום הקורס, שאלות ותשוב

 לפחות במבחן על מנת לקבל ציון עובר בקורס.  60נדרש ציון 
 :-, מורכב מ10% –* מטלות הקורס 

  5%חוות דעת אודות סוגיה בינלאומית א',  - 
 5%חוות דעת אודות סוגיה בינלאומית ב',  -

 –של סוגיה בינלאומית  ניתוח יישומי ממוקדבכל אחת משתי המטלות, עליכם לבצע 
בהתאם להנחיות מפורטות באתר הקורס. למשל, תתבקשו לנתח האם וכיצד מאפייני 

זאת –האישיות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יכולים להשפיע על מדיניות החוץ של ארה"ב 
מילים,  450עד  -תוך שימוש ברמות ניתוח שנלמד במהלך הקורס. אורך כל חוות דעת 

ה יורד ציון. תוכלו להגיש חוות דעת בפרק זמן של עד שבועיים ממועד פרסום כאשר על חריג
חוות דעת אשר יוגשו אחרי מועד האחרון ההנחיות. עליכם להגיש שתי חוות דעת בלבד. 

. סטודנטים אשר לא יגישו את חוות שלהן, כפי שמפורט בהנחיות באתר הקורס, לא ייבדקו
ה של ציון סופי, אך יוכלו לקבל ציון עובר בקורס בהתאם על מרכיב ז 0הדעת בזמן יקבלו ציון 

לציון במבחן. ביצוע המטלות הינו חיוני לפיתוח ותירגול מיומנויות שמפורטות במטרות הקורס 
 לעיל, אך אינן מהוות תנאי לציון עובר בקורס.

 
 :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=11737
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=11737
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=11776
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=11776
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 . 90% –מבחן בסיום הקורס 

 10% – הקורס מטלות

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

      
 ( וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד )

 על בסיס יומי אחר פרסום החדשות באמצעות תקשורת יש לעקוב
 

  חומר מחייב למבחנים:
המבחן יכלול שאלות על כל החומר הנלמד במהלך הקורס, כולל חומר מהרצאות, תרגילים, 

 שאלות ותשובות באתר הקורס. ופורום הקורס, 
 


