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  עדי בינס, לנגרמן-וני גזר, יוסי כהן: מתרגלים
  :ת הקורסומטר

תוך יישום והדגמת , הקורס נועד להקנות לסטודנט את מושגי היסוד בתיאוריה של היחסים הבינלאומיים
  . הרלוונטיות של כלי הניתוח להבנת המציאות הפוליטית הבינלאומית

במישור , בנושאים שונים, יתהקורס יעסוק במגוון סוגי האינטראקציה בין שחקנים שונים במערכת הבינלאומ
מבט על אירועים מההיסטוריה הבינלאומית יסייע להבנת תהליכים בפוליטיקה העולמית  ויבהיר . הגלובלי והאזורי

  .21-את הקשר שלהם לאירועים מרכזיים בראשית המאה ה
  :תוכנית הקורס

ך הם נבדלים בהיקפים ובדגשים  אבנושאי הדיוןההרצאות והתרגילים מתואמים . הקורס כולל הרצאות ותרגילים
התרגילים . היסטורי ועכשווי, ההרצאות עוסקות במושגים תיאורטיים וביישום שלהם במבט פנורמי. שלהם

 .עם דגש על השתתפות הסטודנטים בדיונים על נושאי הלימוד השונים, מתמקדים בקריאה ובניתוח של מאמרים
ותכלול הן את חומר ההרצאות והן את , לימוד והיישום שלהםבחינת הסיום מיועדת לאינטגרציה של כל נושאי ה

  . חומר התרגילים
  :דרישות הקורס

 3: מקסימום היעדרויות, ההשתתפות בתרגילים חובה. ישתתפו בהרצאה שבועית ובתרגיל שבועיהסטודנטים  •
 .פגישות בסמסטר

 ולהגיש בחנים על התרגילים להשתתף בדיונים במסגרת , לקרוא את החומר הביבליוגרפינדרשים הסטודנטים •
 .חומר הקריאה בהתאם להנחיות המתרגלים

  .  היא תנאי לזכאות לגשת לבחינת סיום הגשת העבודות. בכתב במהלך הקורסות עבוד שתיהסטודנטים יגישו •
  :הרכב הציון

  10%  ובחניםהשתתפות בדיונים, קריאה
     40%          בכתבעבודות

  50%         בחינת סיום
  .בכל אחת מהמטלות במהלך הקורס, 60די לעבור את הקורס הוא לפחות הציון הנדרש כ

  נושאים ורשימת קריאה
, הסטודנטים יקראו את הפריטים הביבליוגרפים לקראת המפגשים בתרגילים. הפריטים המודגשים הם פריטי חובה

  .פ הנחיות שיקבלו מהמתרגלים מראש"ע
  מבוא.    1

  :מבוא לקורס   כמו כן תינתן הרצאת . רותיו והדרישות מהסטודנטיםמט, בהרצאת הפתיחה יוצגו מבנה הקורס

 ל" מגמות של שינוי והמשכיות במערכת הבינ- 21- למאה ה20-מהמאה ה: סקירה היסטורית •
 ל"הפונקציות של תיאוריה בחקר היחסים הבינ •
 ל"רמות הניתוח וחשיבותן בחקר היחסים הבינ •
  

  :קריאה
Russett Bruce, and Harvey Starr. "Levels of Analysis" in: World Politics: The Menu for Choice, 7th 
edition, Belmont, CA: Wadsworth, 2004, pp. 10-16. 

)1111264(  RUS   שמור מדעי המדינה לפי
 הערה: בספריה עותק של מהד' 2006. במהדורה זו יש לקרוא עמודים 15-19.
 
Scott, Len. "International History 1945-1990", in: John Baylis and Steve Smith (eds.), The 
Globalization of World Politics, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press, 2001, pp. 74-91. 

  )GLO ) 491577שמור מדעי המדינה לפי 
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   גישות מרכזיות   . 2
  :והמחלוקת ביניהן, מיתהתפתחות תיאוריות ופרדיגמות בחקר הפוליטיקה העול

 ריאליזם-עקרונות ומושגי יסוד של הריאליזם והניאו: הריאליזם המדיני •
 ליברליזם-עקרונות ומושגי יסוד של הליברליזם והניאו: גומלין ומוסדיות-תלות, ליברליזם •
 מושגי יסוד של הגישה ותרומתה לויכוח בין הפרדיגמות המובילות: קונסטרקטיביזם •
  

  :קריאה
: הפוליטיקה העולמית: בתוך, "פירושים תיאורטיים מתחרים של הפוליטיקה העולמית ".ין ויטקופף'יוג, לסר'צקגלי 

  .44-21מ "ע, 2002, האוניברסיטה הפתוחה: א"ת, מהדורה שביעית, מגמות ותמורות
  )  535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל

  
Jepperson, Ronald L., Alexander Wendt, and Peter Katzenstein. "Norms, Identity, and Culture in 
National Security" in: Peter Katzenstein (ed.), The Culture of National Security, NY: Columbia 
University Press, 1996, pp. 33-65. 

  )CUL) 339480שמור מדעי המדינה לפי 
 
Dunne, Timothy. "Realism" in: John Baylis and Steve Smith (eds.), The Globalization of World 
Politics, 2001, pp. 141-161. 

  )GLO ) 491577שמור מדעי המדינה לפי 
 
Dunne, Timothy. "Liberalism" in: John Baylis and Steve Smith (eds.), The Globalization of World 
Politics, 2001, pp. 162-181. 

  )GLO ) 491577י שמור מדעי המדינה לפ
 
Little, Richard. "International Regimes" in: John Baylis and Steve Smith (eds.), The Globalization of 
World Politics, 2001, pp. 299-316. 

  )GLO ) 491577שמור מדעי המדינה לפי 
 
Herman, Robert. "Identity, Norms and National Security: The Soviet Foreign Policy Revolution and 
the End of the Cold War" in: Peter Katzenstein (ed.), The Culture of National Security, NY: Columbia 
University Press, 1996, pp. 271-316. 

  )CUL) 339480שמור מדעי המדינה לפי 
  

: בתוך, "מאזן כוחות ובקרת נשק,  באמצעות בריתותהדרך הריאליסטית לביטחון. "ין ויטקופף'יוג, רלס'קגלי צ
  .515-505מ "ע, 2002, מגמות ותמורות: הפוליטיקה העולמית

  )  535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  

, "שילוב ודמוקרטיזציה, הנתיבים המוסדיים הליברליים לשלום באמצעות משפט. "ין ויטקופף'יוג, רלס'קגלי צ
  .595-591; 559-549מ "ע, 2002, מגמות ותמורות: מיתהפוליטיקה העול: בתוך

  )  535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  
  שחקנים בפוליטיקה העולמית.   3

  :בפרק זה נכיר את השחקנים השונים ומעמדם המשתנה על בימת הפוליטיקה העולמית

 התפתחות ואתגרים:  כשחקן מרכזי במערכת העולמיתת הלאוםמדינ •
 NGOs)  (ממשלתיים- לא ושחקניםIGOs)(ממשלתיים  -יןארגונים ב: מדינתייםשחקנים לא  •
  

  :קריאה
Mansbach Richard W., Ferguson, Y.H., Lampert, D. The Web of World Politics: Nonstate Actors In the 
Global System. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1976, pp. 32-45. 

  )146726 (3846וגם תדפיס ) MAN) 107119מדעי המדינה לפי שמור 
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מגמות : הפוליטיקה העולמית: בתוך, "ממשלתיים עולמיים ואזוריים-ארגונים בין. "ין ויטקופף'יוג, רלס'קגלי צ
  .180-159מ "ע, 2002, ותמורות

  )  535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  

מגמות : הפוליטיקה העולמית: בתוך, "ם לא ממשלתיים על במת העולםשחקני. "ין ויטקופף'יוג, רלס'קגלי צ
  .221-189מ "ע, 2002, ותמורות

  )  535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
 

Russett Bruce, and Harvey Starr. "International Actors: States and Other Players on the World Stage" 
in: World Politics: The Menu for Choice, 2004, pp. 43-70. 

) מהדורה שמינית)(1111264( RUS  * שמור מדעי המדינה לפי
 

  עוצמה בפוליטיקה העולמית.    4
תם וא, תכונות  ומגבלות, מרכיביםאלא שלעוצמה מגוון . ל כמו כסף לכלכלה"עוצמה היא ליחב, על פי הריאליסטים

   : בהתאם לשחקנים ולקונטקסטיש לבחון

מדינות , מאפייני העוצמה של מעצמות ;מרכיבים של עוצמה קשה ועוצמה רכה: וצמה ותכונותיהמרכיבי ע •
 . והמגבלות על הפעלת העוצמה בזירה העולמיתושחקנים לא מדינתיים

 . המשתנהריבוד העוצמה במערכת העולמית •
  

  :קריאה
  .189-139 מ"ע, 1968, יחדיו: א"ת, פוליטיקה בין האומות. הנס, אותמורגנ
  ) 138174(פו .ר מדעי המדינה לפי מורשמו

  
Nye, Joseph. "The Decline of America's Soft Power", Foreign Affairs 83, 3, 2004: 16-20. 
Journal + EJournal 
 
Barnett Michael, and Raymond Duvall. "Power in Global Governance" in: Michael Barnett and 
Raymond Duvall (eds.), Power in Global Governance, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 
pp. 1-32. 
327.101 POW (1070261) 
 
Holsti, Kalevi, J. "Power, Capability and Influence in International Politics", in: Charles Kegley and 
Eugene R. Wittkopf (eds.), The Global Agenda: Issues and Perspectives, 3rd edition, NY: McGraw-
Hill, 1992, pp. 9-21. 

  )GLO)  233075                                                                                         שמור מדעי המדינה לפי        
 

: הפוליטיקה העולמית: בתוך, "האופי המשתנה של עצמה צבאית ושל ביטחון לאומי. "ין ויטקופף'יוג, רלס'קגלי צ
  .425-419מ "ע, 2002, מגמות ותמורות

  )  535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  
  האינטרס הלאומי. 5

הסטודנטים יכירו את המושג .  ל הוא אינטרס לאומי המוגדר במונחי עוצמה"הכוח המניע את היחב, על פי מורנתאו
פערים בין אינטרסים של שחקנים שונים בפוליטיקה על הקושי בהגדרת אינטרסים וילמדו על , אינטרס לאומי

  .ל"בינה
  

  :קריאה
Robinson, Thomas. "National Interests", in: James N. Rosenau (ed.), International Politics and Foreign 
Policy, New York: Free Press, 1967, pp. 182-190.  

  )INT) 2967שמור מדעי המדינה לפי 
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Neuchterlein, Donald. "The Concept of National  Interest: New Approaches," Orbis, 23, 1, 1979: 73-
92. 

  )1143228(תדפיס                                             כתב עת בספרית מדעי החברה וגם  
 
Walt, Stephen M. "Beyond Bin Laden: Reshaping US Foreign Policy", International Security 26, 3, 
2001:  56-78. 
Journal + EJournal 
 

  ל"מערכות בינ. 6
מגמות של שינוי ואיומים על יציבות ,  מאפיינים- וסטפליה עד ימנוול מ"המערכת הבינהתפתחות בפרק זה נלמד על 

  :המערכת

 תיאוריה ומציאות: ל" המערכת הבינמשתני יסוד של •
 21-בראשית המאה הדטאנט ו ב,תקופת המלחמה הקרהל הגלובלית ב"המערכת הבינ •
 רכות אזוריותמע-תת •
  

  :קריאה
' עמ, 1978, עם עובד: אביב-תל, יחסים בינלאומיים ,)עורך(גלבוע איתן : תוךב, "מערכות בינלאומיות" .ורטוןמ, קפלן

55-37.   
  ) 110204(בי .שמור מדעי המדינה לפי יחס

  
Waltz, Kenneth. "The Anarchic Structure of World Politics", in: Robert Art and Robert Jervis (eds.), 
International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 7th edition, NY: Pearson, 2005, 
pp. 49-68. 

  )1133423(תדפיס וגם  2009INT(1156875)  327 'מהד
 
Bisley, Nick. The End of the Cold War and the Causes of Soviet Collapse. New York: Palgrave 
Macmillan, 2004, pp. 74-104. 

947.0854 BIS (1156873)                      1144045(  וגם תדפיס(  
  

 ,לאחר המלחמה בעיראק ,)עורכים(שי פלדמן ומשה גרונדמן : בתוך, "מעצמה-המערכת בצילה של היפר ".רקמ, הלר
  .13-22מ " ע,2004 ,מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים: א"ת

  )576541(המ .שמור מדעי המדינה לפי לאח
  

Christiansen, Thomas. "European and Regional Integration" in: John Baylis and Steve Smith (eds.), 
The Globalization of World Politics, 2001, pp. 494-518. 

  )GLO) 491577שמור מדעי המדינה לפי 
  

  גלובליזציה. 7
המושגים הקשורים  בפרק זה נלמד את. ל"ציה הביאו לשינויים מרחיקי לכת בתפקוד המערכת הבינתהליכי הגלובליז

  .בגלובליזציה ואת השפעותיה על הפוליטיקה העולמית
  

  :קריאה
מגמות : הפוליטיקה העולמית: בתוך, "גלובליזציה והשפעת היעלמם של גבולות. "ין ויטקופף'יוג, רלס'קגלי צ
  .298-265מ "ע, 2002, ותמורות

  )  535703(פו .שמור מדעי המדינה לפי קגל
  

Thomas, Caroline. "Poverty, Development and Hunger", in: John Baylis and Steve Smith (eds.), The 
Globalization of World Politics, 2001, pp. 559-581. 

  )GLO) 491577שמור מדעי המדינה לפי 
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  תהליכי קבלת החלטות. 8
הסטודנטים ילמדו על האילוצים הפנימיים והחיצוניים החלים על עיצוב מדיניות חוץ ועל דגמים שונים של תהליכי 

  :לרבות מימד הפרט בקבלת החלטות, קבלת החלטות

 אנליטי-הדגם הרציונאלי •
 הדגם הארגוני •

 הדגם הפוליטי •
 הדגם הקוגניטיבי •

  
  :קריאה
: אביב-תל, יחסים בינלאומיים ,)עורך(גלבוע איתן : תוךב, "ילים בקובהדגמים מושגיים ומשבר הט ".גרהאם, אליסון
  . 130-99 'עמ, 1978, עם עובד

  )1070112 (5321וגם תדפיס ) 110204(בי .שמור מדעי המדינה לפי יחס
  
 ,המאוחד הקיבוץ  הוצאת: א"ת. ההיבט הישראלי: קבלת החלטות בסוגיות הבטחון הלאומי. הודהי, מאיר-בן

  .31-43' עמ, 1987, א"אוניברסיטת ת, ש יפה"מחקרים אסטרטגיים עהמרכז ל
  )65180(קב .מאי- שמור מדעי המדינה לפי בן

  
יחסים  ,)עורך(גלבוע איתן : תוךב, "תבנית לחקר מדיניות חוץ ". שטייןניס'וג,  שטיינברגמתי,  ייקלר  מ'בריצ

  . 146-131'עמ, 1978, עם עובד: אביב-תל, בינלאומיים
  ) 110204(בי .עי המדינה לפי יחסשמור מד

  
  אמצעי מדיניות חוץ. 9

התפתחותם ואת את , לרשות השחקנים השונים במערכתבפרק זה נכיר את מגוון אמצעי מדיניות החוץ העומדים 
  :מגבלות השימוש בהם

 דיפלומטיה ותעמולה •
 אמצעים כלכליים •
 אמצעים צבאיים •
  

  :קריאה
האוניברסיטה : א"ת, מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים: בתוך, "לאומייםהדיפלומטיה ביחסים הבינ" .שוןש, סופר

  .16-68' עמ, 1996, הפתוחה
  )336064(די .שמור מדעי המדינה לפי סופ 
  

Holsti, Kalevi, J. International Politics: A Framework for Analysis, London: Prentice-Hall, 1988, ch. 8, 
pp. 190-214. 

  )HOL) 104883מדינה לפי שמור מדעי ה
 
Russett Bruce, and Harvey Starr. "Influence Based on Economic Resources" in: World Politics: The 
Menu for Choice, 2004, pp. 151-158. 

)198096 (  RUS 2006' בספריה מהד  שמור מדעי המדינה לפי  
   169-177:  הם2006        העמודים במהדורת 

  
  .528-505; 134-117; 42-21' עמ, 1990,  עם עובד:א"ת, מלחמה ואסטרטגיה.  יהושפט, יהרכב

  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ
 

  משברים ומלחמות, סכסוכים. 10
בפרק זה . לאורך הזמן ל משחר ההיסטוריה אך אופיים משתנה"סכסוכים מסוגים שונים מאפיינים את היחסים הבינ

לרבות עימותים בעצימות , על מקורות המלחמה וסוגיה, ל"ד ותיאוריות על סכסוכים ומשברים ביננכיר מושגי יסו
  .קונבנציונאליים של המלחמה-נמוכה והיבטים לא

  
  :קריאה
, 1978, עם עובד: אביב-תל, יחסים בינלאומיים ,)עורך(גלבוע איתן : תוךב, "משברים בינלאומיים. "פרלס 'צ, הרמן
  .228-212' עמ

  )110204(בי . מדעי המדינה לפי יחסשמור
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  .406-383' עמ, 1990,  עם עובד:א"ת, מלחמה ואסטרטגיה.  יהושפט, הרכבי
  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ

  
Kober, Avi. "Low-Intensity Conflicts: Why the Gap Between Theory and Practice?" Defense & 
Security Analysis, 18, 1, 2002: 15-38. 
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