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  הקורסמטרתתיאור ו

 להקנות  ומטרת. ותחום היחסים הבינלאומייםהקורס יעסוק בנקודת ההשקה של גישת יישוב הסכסוכים
ל  שת יישוב הסכסוכים  שמציעה גיאפשריותה טיפולהדרכי ניתוח והכלי  ,יסודהמושגי את לסטודנט 

 .  כיום במערכת הבינלאומיתהתמודדות עם סכסוכים מגוונים המתרחשים 
 ם וישומיים  של הכרות עם התאוריות והמודלים המרכזייםיהקורס ישלב היבטים תאורתי

 תהליכיבבחינת דגש מיוחד יושם . בתחום ובחינת התנהלות תהליכי שלום בסכסוכים שונים
      . ובין ישראל לפלשתינאיםבצפון אירלנד,  ך בקפריסיןסכסוהניהול ויישוב 

  הקורסדרישות
 יינתן כציון על השתתפות פעילה במהלך השיעורים ): 10(% השתתפות

 . בהתאם לתקנון האוניברסיטה 20%)(נוכחות חובה 
 יתבססו השאלות  .יכלול מספר שאלות לגבי מושגים ונושאים שנלמדו. סוף שנהמסכם במבחן  ):70% (מבחן

 . תהביבליוגרפיהרשימה על הנלמד בכיתה ועל 
 

  ורשימת הקריאהשיעוריםה נושאי
 

 '  אסמסטר
 

 מה בין גישת ניהול סכסוכים ליישוב סכסוכים: נושא, 1 שעור 
 

  ממשחק סכום אפס למשחק חיובי : נושא, 2שעור 
 קריאה

 :ומדע המדינה לגווני, זיסר ברוך: ךבתו". אסטרטגיות ותיאורית השחקן הרציונלי, משחקים", ברוך זיסר
 . 345 – 333 מ"ע. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )1993 (אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה

 )234951 ( המ .המדינה לפי מדע-שמור מדעי  
 

 אסכולות וגישות בחקר: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך:  בתוך". ?תורת המשחקים מהי", שלינג תומס
 . 381 – 352 מ"ע. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )1993 (הפוליטיקה

 )234951 ( המ .המדינה לפי מדע-שמור מדעי  
 

 מקורות וסוגי סכסוכים : נושא, 3-4שעור 
 קריאה

Burton John (1993) “Conflict Resolution as a Political Philosophy”, in Sandole and Van der 
Merwe (eds.), Conflict Resolution Theory and Practice, U.K.: Manchester University Press, pp. 
55-64. 

 )CON) 239256שמור מדעי המדינה לפי 
 

 Kriesberg Louis (1998) “ Intractable Conflicts”  in Eugene Weiner(ed.), The Handbook of 
Interethnic Coexistence, New York, pp. 332-342. 
305.8 HAN 1998 (381624) 

  
 פיו לעומת שיתתחרותי :גישות שונות למשא ומתן: נושא, 5-6 שעור
 קריאה
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 . 108 – 3 'עמ, 1983, כיוונים, תל אביב, סכום חיובי, יורי וויליאם, ר'פישר רוג
 )33588 ( סכ . שמור סוציולוגיה לפי פיש 

 
 ".תתאורית הבשלו"קדם משא ומתן ו:  נושא7-9שעור 
 קריאה

–המשא ומתן הישראלי , עורכים, בתוך הרמן תמר וטוויט רובין" למשא ומתן" בשלות" "זארטמן ויליאם
  . 119 – 116 'עמ, פפירוס,  אביב- תל,)1993(ערבי

 )227927 ( ומ .המדינה לפי משא- שמור מדעי 
 

Zartman I. William(1989) "Prenegotiation: phases and functions" International Journal XLIV, 
pp. 237-253. 

 EJournal וגם 6כתב עת באולם 
 

 : בינלאומימדיניות פנים ומדיניות חוץ במשא ומתן": רמתי-המשחק הדו"גישת 
 

Putnam Robert D. (1988) "Diplomacy and Domestic Politics, The Logic of Two-Level Games", 
International Organization, 42, pp. 427-460. 

 ) 489493 (8051תדפיס  וגם  EJournal וגם 6כתב עת באולם 
 

 תהליך השלום בסכסוך בקפריסין: נושא ,10-11שעור 
 קריאה

Theophanous Andreas (2004) The Cyprus question and the EU, Intercollege Press, Nicosia, pp. 
25-42. 

1.1.06הוזמן בהשאלה בינספריתית   
 

 .צפון אירלנד, "הסכם יום שישי הטוב" הדרך ל:נושא, 12 ר שעו
 קריאה

Oherty Paul D. (2000) “ The Northern Ireland Peace Process: A Solution to the Problems of an 
Ethnically Divided Society ?” The Brown Journal of World Affairs, vol  VII, Issue 1, pp. 49- 62. 

 )602565 (10071תדפיס 
 

 'סכום סמסטר א: 13 שעור 
 

 ' בסמסטר
 

 הגישה התרבותית למשא ומתן : נושא, 14-15 שעור 
 קריאה

Cohen Raymond (1996), “ Negotiating Across Cultures” in  Crocker Chester, Hampson Fen and 
Aall Pamela (eds.), Managing Global Chaos, Washington, D.C.: United States Institute of Peace 
Press, pp. 487-99. 

 )MAN) 334522שמור מדעי המדינה לפי 
 

  התערבות צד שלישי בסכסוךדיפלומטיה מונעת : נושא, 16 שעור 
 קריאה

Crocker Chester A. (2001) “Intervention: Toward Best Practices and a Holistic View”, in A. 
Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall (eds.), Turbulent Peace: The Challenges of 
Managing International Conflict, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, pp. 
229-248. 

 )TUR) 498441שמור מדעי המדינה לפי 
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 תווך על ידי צד שלישי: נושא, 17-18שעור 
 קריאה

 
Zartman I. William and Touval Saadia (2001), “International Mediation in the Post- Cold War 
Era” in Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall(eds.), Turbulent Peace: The 
Challenges of Managing International Conflict, Washington, D.C.: United States Institute of 
Peace, pp.427-445. 

 )TUR) 498441שמור מדעי המדינה לפי 
 

 מודלים של התפייסותדיפלומטיה לא רשמית ו: הגישה הפסיכולוגית למשא ומתן: נושא, 19-20שעור 
 קריאה

Montville Joseph V. and Davidson D. (1980-81),”Foreign Policy According to Freud”, Foreign 
Policy, vol 45, pp.145-157. 

 6כתב עת באולם 
 

 . 34 – 9 'עמ, 2002, פוליטיקה, "מהות התפיסות", טל וגמה בנינק-דניאל בר
 4כתב עת באולם 

  
Steinberg Gerald M. (2005)" Forgiveness is not the Magic Road to Peace".  
This piece will be distributed in class. 

 
  ויישוב סכסוכים אתנייםפארדיגמת פתרון הבעיות: נושא, 21-23שעור 
 קריאה

Ross Marc Howard(2000) "Creating the conditions for peacemaking: theories of practice in 
ethnic conflict resolution", Ethnic and Racial Studies, vol 23, Number 6, pp. 1002-1034. 

 EJournal  וגם6כתב עת באולם 
 

   וחזרה למבחןסכום 24-25 שעור 
 
 
 
 
 
 
 
 


