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 :מטרות הקורס
 

. ל"שחקנים לא מדינתיים ומשברים בינ: רכישת מיומנויות בשני נושאים מרכזיים של היחסים הבינלאומיים
במסגרת הקורס נתמקד במאפיינים . ית כחלק מהפרדיגמה הריאליסטיתל נלמדים בצורה קלאס"משברים בינ

זאת במטרה לבחון את השפעתם על . של שחקנים לא מדינתיים ובדפוסי מעורבותם במשברים בינמדינתיים
 . ל"הפוליטיקה העולמית ועל עמידותה של הפרדיגמה הריאליסטית כתיאוריה מובילה ביחב
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 :נושאי הקורס וחומר קריאה חובה
 . מר קריאה תיאורטי ויישומידרישות הקריאה בקורס כוללת חו
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 אחרים על  פי נושאים שיבחרו הסטודנטים ערבי ובאזורי סכסוך-חומר על משברים בסכסוך הישראלי
 . בתחילת הקורס

 
 :מטלות והרכב הציון הסופי

 הרצאות כל סמסטר הם תנאי מוקדם לכתיבת הבחינה ולהגשת 10נוכחות בלפחות (נוכחות חובה  .1
 ). העבודה המסכמת

 . איחור דינו כדין חיסור–אין איחורים  .2
 . יה ביקורת קריאה תה–קריאה לכל שעור והשתתפות פעילה בהרצאות  .3
 ) מהציון הסופי60%(ל "בחינת סיכום ניתוח התנהגותם של שחקנים לא מדינתיים במשברים בינ .4
 ). מהציון הסופי40%( בנושא מעורבותם של שחקנים לא מדינתיים במשברים –עבודה מסכמת  .5

 


