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א .מטרות הקורס:
מטרת הקורס הינה להקנות למשתתפים היכרות עם מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים וכלים
אנליטיים להבנת מציאות בינלאומית מורכבת ומשתנה .האם החזק תמיד מנצח? האם
החלטה רציונלית תמיד מביאה לתוצאה רצויה? האם לפוליטיקה פנימית בתוך המדינות יש
השלכות על היחסים בין מדינות? האם 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 יכול להביא ליציבות בינלאומית? אלה רק חלק
מהשאלות בהן נדון ונענה במהלך הקורס .בנוסף לרכישת ידע תיאורטי ואמפירי אודות
היחסים הבינלאומיים ,השתתפותכם בקורס תסייע לכם לפתח ולתרגל מיומנויות חיוניות
בעידן הגלובלי  -חשיבה אנליטית ,ביקורתית ויצירתית ,יכולת ניתוח ממוקד ותמציתי ,היכרות
ויכולת עבודה עם מאגרי מידע מרכזיים בתחום היחסים הבינלאומיים.

ב .תוכן הקורס:
מהלך השיעורים:
הקורס יימשך שש שבועות ,מיום ראשון ,2.7.2017 ,עד יום חמישי .10.8.2017 ,עיקר
הלמידה תתבצע באמצעות אתר הקורס ,בו תוכלו למצוא חומר הרצאות ,שאלוני תירגול,
פורום שאלות ולוח הודעות .בכל שבוע אפרסם באתר הקורס הרצאות חדשות .אחרי כל
הרצאה יופיעו שאלות קצרות לבדיקת ההבנה ושליטה בחומר הנלמד.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
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ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין.
חובות  /דרישות  /מטלות:
* מבחן בסיום הקורס – .90%
המבחן יכלול שאלות על כל החומר הנלמד במהלך הקורס ,כולל חומר מהרצאות ,תרגילים,
פורום הקורס ,ושאלות ותשובות באתר הקורס.
נדרש ציון  60לפחות במבחן על מנת לקבל ציון עובר בקורס.
* מטלות מקוונות על חומר ההרצאות – 10%
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מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
מבחן בסיום הקורס – .90%

מטלות הקורס – 10%
ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
ספרי הלימוד ( )textbooksוספרי עזר נוספים:
יש לעקוב על בסיס יומי אחר פרסום החדשות באמצעות תקשורת
חומר מחייב למבחנים:
המבחן יכלול שאלות על כל החומר הנלמד במהלך הקורס ,כולל חומר מהרצאות ,תרגילים,
פורום הקורס ,ושאלות ותשובות באתר הקורס.
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