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 :תיאור ומטרות הסמינריון

הסמינריון הזה יחשוף את הסטודנט לתחום המפתח של יישוב סכסוכים במיוחד מההיבט הבין תרבותי 
הקורס במיוחד ידגים את התנאים והמכשולים . ולםשצובר תאוצה והכרה במוסדות אקדמאים בישראל ובע
 . שנמצאות בקונפליקט-להדברות ותקשורת מעל המחסום של תרבויות שונות

הקורס יתמקד אך לא יהיה מוגבל לניתוח בעיות של תקשורת על רקע בעיות דיפלומטיות וניסיונות לקדם 
 . ת  ובמוקדי קונפליקט אחרים"יישוב סכסוכים במזה

 
 :לותמסגרת ומט

 הסמינריון יתקיים במסגרת של הרצאות ודיונים על -' השנה עד השבוע הראשון של סמסטר בתבתחיל .1
 .הנושאים הרלוונטים וחומר ביבליוגרפי

 . הסטודנטים אמורים להיות נוכחים בכל המפגשים ולהשתתף באופן פעיל .2
 

 :מרכיבי הציון
 ).25%('  סמסטר במבחן סופי על הנושאים המרכזיים וחומר ביבליוגרפי בסוף .1
 הנחיות מפורטות בסוף -עבודה סמינריונית על נושא שיבחר הסטודנט בתיאום עם ובאישור המרצה .2

בסיס  חלק משכלול הציון יהיה מבוסס על פרזנטציה שכל סטודנט יהיה חייב להציג על  ).75%(הסילבוס 
 .מחקרו

 תאו לחילופין היעדרויו(ת מאוד  בחשבון תרומה והשתתפות חיוביחבקביעת הציון הסופי המרצה ייק .3
 .של הסטודנט) מרובות

 
 נושאי השיעורים ורשימת הקריאה

 
 :'סמסטר א

 
 . הרלוונטיות של תרבות לקונפליקט וניהול סיכסוכים-1 מפגש :מבוא ותיאור כללי

 
 :ת חובהקריא

Louis Kriesberg, “Development of the Conflict Resolution Field”, in I.W. Zartman and J.L. 
Rasmussen (eds.), Peacemaking in International Conflict (Washington, D.C., United States 
Institute of Peace, 1997, pp. 51-77). 

 ) PEA)    414245שמור מדעי המדינה לפי 
 

Raymond Cohen, Negotiating Across Cultures: International Communications in an 
Interdependent World (Washington, D.C., United States Institute of Peace, 1991), pp. 9-23. 

 )1099211   (10457תדפיס 
 

 :צתמומל
Marc Ross,“The Relevance of Culture for the Study of Political Psychology and Ethnic 
Conflict”,  Political Psychology, Vol. 18., No. 2, 1997, pp. 299-326.   
 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה

 
 . סגנונו תקשורת שונים וחשיבותם-2מפגש ): המשך(מבוא 

 
 :חובהקריאת 
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 Raymond Cohen, Negotiating Across Cultures: International Communications in an 
Interdependent World (Washington, D.C., United States Institute of Peace, 1991), pp. 25-43. 

 )1099212   (10458תדפיס 
 או

ET. Hall, The Silent Language (New York, Doubleday, 1959). Pp. 43-55, 119-125. 
303.4833HAL   (226310) 
 

 )5 עד 3מפגשים  I ( Case Study )( -תקשורת בין תרבותית  במזרח התיכון
 

דוגמאות , בעיות בתקשורת,  ישראלי סגנוני תקשורת של הצדדים-טיב היהודיהנר, הנרטיב הערבי: נושאים
 .תשל הצלחות וכישלונו

 
 :ת חובהקריא

Raymond Cohen, Culture and Conflict in Egyptian-Israeli Relations (Indiana, 1990),  pp. 19-40, 
41-60, 61-82. 

 )COH )    184903                                       שמור מדעי המדינה לפי                                               
 

 : קריאה מומלצת
Raymond Cohen, Negotiating Across Cultures: International Communications in an 
Interdependent World (Washington, D.C., United States Institute of Peace, 1991), pp. 83-106. 

 )1099213   (10459תדפיס 
 

 :רקע נוסף
Raphael Patai, The Arab Mind (New York, Scribner, 1973). 
306.0953 PAT   (186844) 

 
Raphael Patai, The Jewish Mind (New York, Scribner, 1977). 
A137 PAT   (66601)  ובפילוסופיה   ) מדף פתוח(בספריה המרכזית                  

 
 )7 עד 6מפגשים ( -)ase StudyC-2(תקשורת בין תרבותי בין צפון אמריקה ודרום מזרח אסיה 

,  השלכות ויישומים-תרבות המבוססת על תורת קונפיוציאס מול תרבות אינדווידואליסטית: נושאים
 .דוגמאות פוליטיות היסטוריות ועסקים

 
 : קריאת חובה

Raymond Cohen, Negotiating Across Cultures: International Communications in an 
Interdependent World (Washington, D.C., United States Institute of Peace, 1991), pp. 45-66, 83-
106. 

 )1099214   (10460תדפיס  
 או

L. Samovar and Richard Porter (eds.), Intercultural Communication: A Reader (Wadsworth, 
1994), pp. 75-86. 

 INT 303.482)    1091419(בספריה לכלכלה                                                                      
 : קריאה מומלצת

Lucian Pye, Chinese Commercial Negotiating Style (Rand, 1982), pp. 35-50, 81-98. 
)1099326   (10471תדפיס   

 
 :סגנונות שונים בתקשורת: 8  מפגש -סרט

 : מומלצתקריאה
 Larry A. Samovar and Richard E. Porter, Intercultural Communication: A Reader (Belmont, 
Wadsworth, 1976),  pp. 259-268. 
303.482 INT   (1091419) 

 :רקע נוסף
 Geert Hofstede, Culture’s Consequences (London, Sage, 1984). 
155.8 HOF   (1068243) 
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 9 מפגש -?מתי החל התהליך של יישוב סכסוכים
 הכואב בתחילת התהליך התיקו החשיבות של: נושא

I. William Zartman, “The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments” 
The Global Review of Ethnopolitics, Vol. 1, No.1,  Sept. 2001, pp. 8-18. 

 )1098332   (10448תדפיס   
 

 10 מפגש -התיאטרון של העוצמה כאלמנט בבניית השלום
 .התפקיד וחשיבות של תקשורת לא מילולית בתהליך הפיוס: נושא

 
 : ת חובהקריא

Raymond Cohen, Theater of Power (United Kingdom, Longman, 1987). pp. 1-18, 53-58, 102-112.    
 )COH)    168902שמור מדעי המדינה לפי  

 :קריאה מומלצת
Raymond Cohen, Negotiating Across Cultures: International Communications in an 
Interdependent World (Washington, D.C., United States Institute of Peace, 1991), pp. 215-226. 

 )1099216   (10461תדפיס 
 

 13 -11 מפגשים -ותרומתו לבניית השלום" עם לעם"הדיאלוג בין 
 .דת והדיאלוג המתמשך, תרבות, התיאוריה של מגע בין קבוצתי: נושאים

 
 :ת חובהקריא

 Yehuda Amir, “Contact Hypothesis in Ethnic Relations”, PsychologicalBulletin, 71, 1969.   
 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה

 
B. Mollov  &  C. Lavie  “Culture, Dialogue and Perception Change in the Israeli-Palestinian 
Conflict.” The International Journal of Conflict Management. Vol. 12, No.1, 2001. pp. 69-87. 
 כתב עת אלקטרוני

 : קריאה מומלצת
C. Knox & J. Hughes.   “Crossing the Divide: Community Relations in Northern Ireland.” 
Journal of  Peace Research, 33, 1996,  pp. 83-98. 
 כתב עת בספריה למדעי החברה

 
J. P. Lederach. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies.(Washington, 
D.C.: United States Institute of Peace, 1997),  pp. 23-35.   
341.73 LED   (414248) 

 :מומלץ מאוד
 R. Scott Appleby. The Ambivalence of the Sacred. (Rowman and Littlefield, 2000). 
Introduction, pp.1-21. 

 )1098344   (10449תדפיס 
 או

R. Scott Appleby. “Exploiting the Ambivalence of Religion: Transforming Conflict by 
Transforming Religion.” In Ben Mollov (Ed.) Religion and Conflict Resolution (Proceedings of 
International Conference, Bar-Ilan University, May 2002), pp. 3-22. 

 )1098369   (10450תדפיס 
 :'סמסטר ב

 .1 מפגש -גישות ליישוב סכסוכים בחברה הישראלית
 .יישוב סכסוכים ונרטיבים שונים, "ברית",  פדראליזם:םנושאי
 : ת חובהקריא

Daniel J. Elazar, Exploring Federalism (University of Alabama Press, 1987), pp.1-32. 
321.02 ELA   (68528) 

 : קריאה מומלצת
Ben Mollov, Zev Kalifon, and Gerald Steinberg,  “Federalism and Multiculturalism as a Vehicle 
for Perception Change in Israeli-Jewish Society”, International Journal of Conflict 
Management, 2004.  
 כתב עת אלקטרוני
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 הנחיות
 : לעבודה סמינריונית

 
יישוב הקונפליקט שבו המרכיב / ית יבחר נושא הקשור לניתוח מקרה של קונפליקט וניהול/הסטודנט

 התרבותי ממלא תפקיד משמעותי 
 

 :נושאים לדוגמא
 .ר לאחר מלחמת יום הכיפורים'משא  הדיאלוגים של הנרי קיסנג) 1
 .50 - למגעים בין ישראל ומדינות ערב בשנות התניסיונו) 2
 . ודיונים לאחר מכן2000פסגת קמפ דיויד בשנת ) 3
 .50 -ב והעולם הערבי בשנות ה"מגעים בין ארה) 4
 .2001 -ב ב" בין סין וארההמשבר) 5
 .דת ופיוס בדרום אפריקה) 6
 .דיאלוג בין פרוטסטנטים וקתולים בצפון אירלנד) 7
 .תיים לחילוניםד או פדראלית ככלי ליישוב סכסוכים במדינת ישראל בין  הסדריותהפוליטיקה של) 8
 

 :שאלת המחקר ומבנה העבודה
 

אבל במקרים ) יםישנמהמבוססת על מקורות (ית טיאורעבודת הסמינריון עקרונית תהיה במסגרת עבודה ת
בעבודה יציג ). מבוסס על מקורות ראשוניים(מסוימים תהיה אפשרות לסטודנט לבצע עבודה מחקרית 

הנחות : כגון (קטיקונפלניתוח של איך תרבות השפיעה על ה; קונטקסט הפוליטי של הקונפליקטה: הסטודנט
ניתוח של מהלכים שננקטו על מנת ; )הבדלים בסגנוני תקשורת; יסוד שונות לגבי זהות והשקפת עולם

 .לנהל את הסכסוך/ להתמודד עם הבעיות האלו במהלך של ניסיונות ליישב
 ? תרבותייםאלמנטיםאיך הקונפליקט הושפע מ) 1: שאלת המחקר העיקרית

 ?ליישב אותן בסכסוך/ אילו אמצעים ננקטו במישור התרבותי בניסיון לנהל) 2
 

  העבודההיקף
 

אך הסטודנט . מודפס רווח כפול,  עמודים50 - ל30 עמודים והאורך הרצוי יהיה בין 25היקף מינימלי יהיה 
 .ולהציג דברים בצורה ברורה ותמציתית) במקום כמות(מתבקש לשמור על איכות 

 ביבליוגרפיה ומקורות או, )בסגנון מדעי או בסגנון של מדעי הרוח(חובה לכלול ציון מקורות בגוף העבודה 
 .בסוף

 .ואין אפשרות לבצע עבודה בזוגות, העבודה חייבת להיות מקורית
, כולל בסיס לראשי פרקים, ויגישו הצעת הנושא למרצה בכתב' סטודנטים יבחרו נושא עד סוף סמסטר א

 .שאמורים לכלול חומר תיאורטי מתאים מהסילבוס, ופרטים ביבליוגרפים
 .פ על עבודתו אחרי הגשתה ובדיקתה"בחון את הסטודנט בעהמרצה שומר לעצמו את הזכות ל

 
 פרזנטציות

 
 דקות שיכלול הצגת 20 -כל סטודנט יציג את עיקרי ממצאי מחקרו לכיתה בהצגה של כ' במהלך סמסטר ב

 שיהווה מרכיב בסיסי בקביעת ציון של העבודה(הציון על הפרזנטציה . רקע תיאורטי מתאים מהקורס
 . בון שלב ההתקדמות ביחס למועד של הצגת הפרזנטציה בסמסטר בחשחילקי) הסופית


