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  אוניברסיטת בר אילן
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  .קורס בחירה בתואר ראשון
  13-14' ה, 15-16'  ב:שעות קבלה

  2.48  :חדר
  sandls@mail.biu.ac.il: ל"דוא

 
  תאור הקורס

 -'סמסטר א: הוא מחולק לשני חלקים. ל"הקורס מיועד להאיר נושאים מרכזיים בתיאוריה של היחסים הבינ
דרישה בסיסית היא שכל תלמיד סיים בהצלחה   ).מיקרו( מדיניות חוץ –' וסמסטר ב) מאקרו(ל "יחסים בינ

ש ללוות את ההרצאות בקריאה צמודה בהתאם ל פירוט הסטודנט נידר" .ל"מבוא ליחסים בינ"את הקורס ב
  .סטודנטים יידרשו גם להציג חומר קריאה לפני הכיתה. דלהלן

   מטלות הקורס 
 הרכב הציון הסופי . מההרצאות80%-  הסטודנט נדרש להיות נוכח לפחות בכ" כמו.מבחן בסוף בכל סמסטר

  . למבחנים ולהשתתפות פעילהיהיה בהתאם
  

  ל"ים בינ יחס–' סמסטר א
  ל ומדיניות חוץ" יחסים בינ-1.שיעור מס

K. J. Holsti, International Politics. (Engulewood, N.J. Prentis Hall, 1983) pp. 13-20. 
  )HOL) 104883                                                                                        שמור מדעי המדינה לפי 

 
  ל ומדיניות חוץ" הגישה הנורמטיבית לעומת הגישה הריאליסטית ביחב– 2.שיעור מס

  .1-3פרקים , )1968, יחדיו, א"ת. (פוליטיקה בין האומות, האנס מורגנתאו
  )347371 (5323וגם תדפיס ) 347366 (5322וגם תדפיס ) 138174(פו .שמור מדעי המדינה לפי מור

  
  .9-24' עמ, )1984, עם עובד, א"ת. ( צודקותמלחמות צודקות ולא, מיכאל וולצר

  )24918(מל .שמור מדעי המדינה לפי וול
  

  ל" גישת המערכות ליחסים בינ– 3.שיעור מס
Raymond Aron, Peace and War (NY: Anchor Books, 1973) pp. 86-93 and pp.115-132. 
 אין
 
K. J. Holsti, International Politics,  pp.27-29. 

  )HOL) 104883                                                                                  שמור מדעי המדינה לפי       
 

  ל" לגיטימציה ומאזן כוחות במערכת הבינ– 4-5.שיעור מס
K. J. Holsti, International Politics,pp. 57-71. 

  )HOL) 104883                                                שמור מדעי המדינה לפי                                         
 
, )2002,האוניברסיטה הפתוחה : א"ת. (מגמות ותמורות: הפוליטיקה העולמית, ין ויטקופף'ארלס קגלי ויוג'צ

  .4פרק 
  )535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל

  
  בריתות וביטחון קיבוצי, ותמאזן כוח: ל" סדר בינ– 6.שיעור מס

Henry Kissinger, Diplomacy, (New York: Simon & Schuster, 1994), chs. 2-3. 
  KIS (245118) 327.73    ) ספריה מרכזית(                                                במדף פתוח 

  )1120094 (11150 תדפיס – 2פרק 
 )1120095 (11151 תדפיס -3פרק 

 
  .13, 11פרקים . פוליטיקה בין האומות, מורגנתאו

 )138174(פו .שמור מדעי המדינה לפי מור
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  ל"ל ומוסדות בינ"משפט בינ-ל" סדר בינ– 7.שיעור מס
  .16פרק . הפוליטיקה העולמית, קגלי וויטקופף

  )535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  

  ל" בינל ומוסדות" כלכלה בינ–ל " סדר בינ– 8.שיעור מס
  . 8פרק . הפוליטיקה העולמית, קגלי וויטקופף

  )535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  

   סדר עולמי ואימפריליות– 9.שיעור מס
  .5פרק , תופוליטיקה בין האומ, מורגנתאו

 )138174(פו .שמור מדעי המדינה לפי מור
  

  ל ושימוש באלימות" קונפליקטים בינ– 10.שיעור מס
  .378-401' עמ. הפוליטיקה העולמית, ףקגלי וויטקופ

  )535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  

   דיפלומטיה ואלימות– 11.שיעור מס
Thomas Schelling, Arms and Influence. (New Haven, Yale University Press, 1966), ch.1.  
355.0335 SCHE (209210) 
     

  ).277-293' עמ, גלבוע. קיים גם בעברית במקראה של א(
  )110204(בי .שמור מדעי המדינה לפי יחס

  
   מדיניות ומלחמה– 12.שיעור מס

  .'ו', פרקים ה) 1990, משרד הבטחון: א"ת. (מלחמה ואסטרטגיה, יהושפט הרכבי
  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ

  
  .9-46' עמ). 1984, משרד הבטחון: א"ת. (באית המודרניתמדיניות ומלחמה בהגות הצ, עזר גת
  )25454(מדי . גת355.02

  
   המימד המדיני– אסטרטגיה גרעינית – 13.שיעור מס
  .'יג', פרקים יב, מדיניות ומלחמה בהגות הצבאית המודרנית, עזר גת
  )25454(מדי . גת355.02

  
  מבחן

   מדיניות חוץ–' סמסטר ב
  

  ל"של המדינה הטריטוריאלית ומדינת הלאום במערכת הבינ צמיחתה – 1-2.שיעור מס
, ל"מושגי יסוד ביחסים הבינ, שמואל סנדלר: ב" עלייתה ודעיכתה של המדינה הטריטוריאלית", והן הרץ'ג

  . 97-115' עמ
  )522363(מב .שמור מדעי המדינה לפי סנד

  
  .126-138'  עמ,שם, ..."הוא מדינה הוא קבוצה אתנית, לאום הוא לאום", ווקר קונור

  )522363(מב .שמור מדעי המדינה לפי סנד
  

   גישת המערכות למדיניות חוץ– 3.שיעור מס
  .233-254' עמ, )1993, האוניברסיטה הפתוחה: א"ת. (מדעי המדינה לגווניו, ברוך זיסר

  )234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

   השחקן הרציונלי ותיאורית המשחקים– 4.שיעור מס
Bruce Bueno De Mesquita, B., in T.R. Gurr, ed. Handbook of Political Conflict, (N.Y.: The Free 
Press, 1980), ch.6. 
303.6 HAN (102625) 

  
   או פוליטיקה של זיקה– מדיניות פנים ומדיניות חוץ – 5. שיעור מס

Peter Gourevitch, "The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic 
Politics," International Organization  vol. 32, (Autumn 1978) pp. 881-911.   
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
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   משטר ומדיניות חוץ– 6.שיעור מס
  .9-43' עמ, מדיניות החוץ האמריקנית, ר'הנרי קיסינג

  )66804(מד . קיס327.73
  

  .385-395' עמ, הפוליטיקה העולמית, ופףקגלי וויטק
  )535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל

  
   אדם וסביבה– 7.שיעור מס

  .'פרק יג, מלחמה ואסטרטגיה, יהושפט הרכבי
  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ

  
   פסיכולוגיה חברתית ומדיניות חוץ– 8.שיעור מס

Jack F. Levy, “Political Psychology and Foreign Policy”, in: D. O. Sears, L. Haddy and R. 
Jervis, Oxford Handbook of Political Psychology, pp. 253-284. 

)1120418 (11154תדפיס   
  

   מנהיגות ומדיניות חוץ– 9.שיעור מס
  .65-76' עמ, הפוליטיקה העולמית, קגלי וויטקופף

  )535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  

Henry Kissinger, A World Restored. (Boston: Houghton Mifflin, 1957), pp. 324-332. 
  )KIS) 145620     שמור מדעי המדינה לפי 

  
  דעת קהל ומדיניות חוץ,  עליתות– 10.שיעור מס

James Rosenau, Public Opinion and Foreign Policy. (NY Randon House, 1961). 
 אין
 

   אימפריאליזם– מדיניות החוץ של אימפריות – 11.שיעור מס
  .5פרק , הפוליטיקה העולמית, קגלי וויטקופף

  )535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  

  לקראת סדר עולמי חדש 12. שיעור מס
Henry Kissinger, Diplomacy, ch. 31. 

   KIS (245118) 327.73    ) ספריה מרכזית(                   במדף פתוח                                                                  
 1120094 תדפיס – 31פרק 

 
 
 
 
 
 


