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 אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדע המדינה

  01-708-71מבוא ליישוב סכסוכים 
  (Bar-e-Learn)קורס במסגרת פרויקט לימוד מרחוק 

  אמירהשיף ר "ד
  ) ש" ש2 ( שנתי קורס

  ט"תשס
  

 . נלמד באמצעות האינטרנטכולו הקורס  •
 תכני השעורים והחומר גבילודיונים שיתקיימו , הקורס יכלול את לימוד השעורים שימצאו באתר הקורס •

  .  המצוי ברשימה הביבליוגרפית של הקורס

:  מייל לכתובת- באמצעות אתר הקורס או במשלוח אי, ר אמירה שיף"ד, התקשרות עם המרצה •
a_schiff@netvision.net.il  

  .באתר הקורס תמצאו פרטים בנוגע לרקע של המרצה •
  

   הקורסמטרתתיאור ו
 להקנות  ומטרת . ותחום היחסים הבינלאומיים גישת יישוב הסכסוכיםהקורס יעסוק בנקודת ההשקה של

להתמודדות עם   שמציעה גישת יישוב הסכסוכים  טיפולהדרכי ניתוח והכלי  ,יסודהמושגי את לסטודנט 
  .  כיום במערכת הבינלאומיתסכסוכים מגוונים המתרחשים 

דגש מיוחד . בתחום ריות והמודלים המרכזייםאוישומים  של הכרות עם התיים ויטאוריהקורס ישלב היבטים ת
 וגם בבחינת  ובין ישראל לפלשתינאיםבצפון אירלנד,   בקפריסיןכיםסכסוהניהול ויישוב  תהליכיבבחינת יושם 

    .תופעת הדיפלומטיה המונעת במערכת הבינלאומית כיום
   הקורסדרישות

  :נא לקרוא בעיון
  . שימה הביבליוגרפיתקריאת חומר הלימודים המופיע באתר וכן בר*
  .  אחת לשבועיים המתקיימים באתר הקורסדיוניםהשתתפות ב*
 הראשון דיון ה18:00-22:00 :בין השעות' בימי ה,  יתקיימו אחת לשבועייםדיונים בנושא החומר הנלמדה*

 המופיע ברשימה לאחר שכל המשתתפים קראו את החומר  (13.11.2008)  של הסמסטרשבוע השנייתקיים ב
  . של השעור הראשון שיופיע באתרולאחר שקראו את החומר , יבליוגרפית לשעור זההב

 בשאר הימים .התדיינות עם המרצה על החומר הנלמדל האתר יהיה פתוח לשאלות ו,המצוינותשעות המהלך ב*
די ישאלותיכם והערותיכם יענו על  .קורסחומר הלמוד בהודעות הקשורות לבאתר הדיון הנכם יכולים להשאיר 

  .בהקדם
  .יש להתעדכן מידי שעור בנכתב בלוח המודעות של הקורס*

הצפייה הינה כי הלומדים במסגרת הקורס יהיו קשובים לאמצעי התקשורת בארץ ומעודכנים בנוגע  •
  .להתפתחויות הקשורות לתהליכי יישוב סכסוכים המתרחשים כיום במערכת הבינלאומית

  :הקורס יכלולציון 
   .תפות בדיונים שיתקיימו במסגרת הקורס המתוקשבהשת):  10% (השתתפות

 ם אינכ. מסך כל הדיונים שיתקיימו במהלך השנה %70 -ישתתף במינימום של ככל תלמיד הציפיה היא כי 
 הודעות 2- ל מוגבלכל סטודנט , בכל מקרה. בחלק ממנורק  הדיון אלא אפילו לאורך כלחייבים להיות נוכחים 

  .בלבד לכל דיון
על ההודעות . מספר ההודעות שתשלחו במסגרת הדיונים נספר על ידי המערכת הממוחשבת, כםלתשומת לב

  .  מהוות חזרה על הודעות אחרותן ואינ קשורות לחומר הלימודים,להיות ענייניות
  . במהלך הקורסיכלול מספר שאלות לגבי מושגים ונושאים שנלמדו. סוף שנהמסכם במבחן  :)90% (מבחן

   . פרטים ימסרו בהמשך.תהביבליוגרפיהרשימה  ועל בשעוריםעל הנלמד השאלות יתבססו 
  

   ורשימת הקריאהשיעוריםה נושאי
  מה בין גישת ניהול סכסוכים ליישוב סכסוכים: 1 נושא 
   ממשחק סכום אפס למשחק חיובי : 2 נושא

  
  קריאה
: לגווניו מדע המדינה, יסר ברוךז: בתוך". אסטרטגיות ותיאורית השחקן הרציונלי, משחקים", )1993(  ברוךזיסר

  . 345 – 333 מ"ע. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל, אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה
  )234951 ( המ .המדינה לפי מדע-שמור מדעי  

  
 אסכולות וגישות בחקר: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך:  בתוך". ?תורת המשחקים מהי", )1993 (שלינג תומס

  . 381 – 352 מ"ע. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, יטיקההפול
  )234951 ( המ .המדינה לפי מדע-שמור מדעי  
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  סוגי סכסוכים : 3נושא 
  קריאה

Gurr, Ted Robert(1996) “Minorities, Nationalists and Ethnopolitical Conflict”, in Chester A. 
Crocker, Fen O. Hampson and Pamela R. Aall(eds.), Managing Global Chaos, Washington D.C.: 
United States Institute of Peace Press, pp. 53-77. 

  )MAN)  334522                                                                                              שמור 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: 4נושא  

  קריאה
  . 108 – 3 'עמ, ניםכיוו, תל אביב, חיובי סכום, )1983( יורי וויליאם, ר'פישר רוג

  )33588 ( סכ . שמור סוציולוגיה לפי פיש 
  

Hopmann, Terrence P. (2001), “Bargaining and Problem Solving: Two Perspectives on 
International Negotiation”,  in Crocker A., Osler Hampson Fen, and Aall Pamela (eds.), Turbulent 
Peace: The Challenges of Managing International Conflict, Washington, DC: United States 
Institute of Peace, pp. 445-468. 

  )TUR)  498441  שמור מדעי המדינה לפי
  

  "תאורית הבשלות"קדם משא ומתן ו: 5   נושא
  קריאה

– המשא ומתן הישראלי, רכיםעו, בתוך הרמן תמר וטוויט רובין" למשא ומתן" בשלות ")1993 (זארטמן ויליאם
   . 119 – 116 'עמ, פפירוס,  אביב-  תל,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 :6נושא 
  קריאה

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

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

  תהליך השלום בסכסוך בקפריסין: 7נושא 
  קריאה

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

  בארץאין
  

  .צפון אירלנד, "הסכם יום שישי הטוב" הדרך ל:8 נושא
  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 כתב עת אלקטרוני וגם 
 
Cairns, Ed and Darby John (1998) “The Conflict in Northern Ireland: Causes, Consequences and 
Conflicts”, American Psychologist, vol. 53, issue 7, pp. 754-760.  
 כתב עת בספרית פסיכולוגיה וגם כתב עת אלקטרוני 
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  הגישה התרבותית למשא ומתן : 9  נושא
  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 
  

Cohen, Raymond (1996) “Cultural Aspects of International Mediation” in Jacob Bercovitch(ed), 
Resolving International Conflicts,  Lynne Rienner Publishers,  
pp.107-128 

  )RES) 287677שמור מדעי המדינה לפי 
 רשות 

Ilai, Alon and Jeanne M. Brett(2007), “Perceptions of Time and Their Impact on Negotiations in the 
Arabic-Speaking Islamic World”, Negotiation Journal, vol. 23,  
issue 1,  pp. 55-73. 
http://proquest.umi.com/pqdlink?did=1214340081&sid=1&Fmt=6&clientId=11914&RQT=309&V
Name=PQD  

קטרוניכתב עת אל  
  

  התערבות צד שלישי בסכסוךודיפלומטיה מונעת : 10נושא 
  קריאה

Ackermann, Alice(2003) “The Idea and Practice of Conflict Prevention”, Journal of Peace 
Research, vol. 40, no. 3, pp.339-347. 
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
Touval, Saadia (1996) “Lessons of Preventive Diplomacy in Yugoslavia.” In Chester A. Crocker, 
Hampson Fen Osler, and Aall Pamela (eds.), Managing Global Chaos, pp. 403-417. 

 )MAN) 334522  שמור מדעי המדינה לפי
 

  תווך על ידי צד שלישי: 11  נושא
  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: 12 נושא 

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

  6באולם כתב עת 
  

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

   
   ויישוב סכסוכים אתנייםפארדיגמת פתרון הבעיות: 13 נושא 

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

  EJournal וגם 6כתב עת באולם 
  

   וחזרה למבחןסכום :14נושא 


