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 של התפרקותה שלאחר בתקופה ישראל מדינת של הבינלאומי במעמדה יעסוק הסמינר :הסמינר נושא
  :לדיון מוקד יהוו וביטחון חוץ מדינות בנושאי סוגיות מספר .המפרץ ומלחמת מ"בריה

  ?ת"במזה בינלאומיים יחסים על השפעה יש מערכתיים לשנויים האם. 1
  .ומתחריה ההגמונית המעצמה עם ישראל של הקשרים. 2
  .תיוומגבלו השלום לתהליך הסיבות. 3
  .הישראלית החוץ במדיניות ופריפריה פנים. 4
  .המונית להשמדה נשק תפוצת של האתגרים. 5
  .ערבי-הישראלי בסכסוך צבאי בכוח השימוש. 6
 

  הסמינר דרישות
  .ערבי-הישראלי ובסכסוך ל"ביחב בתיאוריות הדנה הספרות עם קרובה הכרות .א
 . הסמינר בפגישות פעילה נוכחות . ב
  .(30%) והרצאות הקריאה חומר על במבחןידה עמ . ג
 עם בהתייעצות תעשה הנושא בחירת .(70%) מילים 10,000 לפחות של בהיקף סמינריונית עבודה כתיבת . ד

  .'א סמסטר במהלך המרצה
 .  העבודה בכתיבת התקדמות על לדווח' ב סמסטר במהלך המנחה עם מפגש. ה
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