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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 ה"ס תש-מבוא ליחסים בינלאומיים   71-104-01-02

 רם-ר מירב משאלי"ד: המרצ
 .גלעד כץ, יוסי כהן, לנגרמן-רוני גז, אייל ברנדייס: מתרגלים

 
 תוכנית הקורס

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

 
 חובות הסטודנט

 ) .  פגישות בסמסטר3: מקסימום היעדרויות(התלמיד ישתתף בתרגיל שבועי של שעה  .א
 :  עבודות בכתב במהלך השנה כתנאי לזכאות לגשת לבחינת סוף השנה2התלמידים יגישו   .ב

  20% :1        עבודה 
  20%: 2      עבודה   

 .רשימת הקריאה היא חובה. התלמיד חייב לקרוא את החומר הביבליוגרפי לקראת כל תרגול  .ג
 

 הרכב הציון
 . בבחינההן בעבודות בכתב והן, 60הציון הנדרש כדי לעבור את הקורס הוא לפחות  .א
 50%בחינת סוף השנה : המשקל בציון הסופי .ב
 40%                עבודות בכתב                            

    10%השתתפות פעילה  בתרגיל                                             
 

 נושאים וחומר קריאה: מהלך הקורס
 

  ודילמת רמות הניתוח היחסים הבינלאומיים  חקר –מבוא 
 

: אביב-תל, יחסים בינלאומיים) עורך (,.א, בגלבוע, "היחסים הבינלאומיים כתחום מדעי) "1978(, .א, גלבוע.  1 
  . 33-11' עמ,  )מקראה-גלבועלהלן . (עם עובד

 )347313 (5319וגם תדפיס ) 110204(בי .שמור מדעי המדינה לפי יחס
 

2. Kegley, C.W. (1993). "The Neo Idealist Moment in International Studies? Realist Myths and 
the New International Realities," International Studies Quarterly, 37, 134-146. 

 )225709 (1724וגם תדפיס  4כתב עת באולם 
 

 מעמדה של מדינת הלאום בפוליטיקה העולמית
 
 .59-39; 22-3' עמ, 6 יחידה - האוניברסיטה הפתוחה - מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים. 3

 )66801(מש .שמור מדעי המדינה לפי אונ
 
 רגונים בינלאומיים ושחקנים לא מדינתיים בפוליטיקה העולמיתא

 
4. Mansbach, R.W., Ferguson, Y.H., Lampert, D.E., (1976) The Web of World Politics: Nonstate 

Actors In the Global System. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, pp. 32-45. 
 )146726 (3846וגם תדפיס ) MAN)  107119שמור מדעי המדינה לפי 

 
 עוצמה בפוליטיקה העולמית

 
 . 189-139, יחדיו: א"ת, פוליטיקה בין האומות) 1968. (מורגנטאו ה.  5

 )347374 (5324וגם תדפיס ) 138174(פו . מורשמור מדעי המדינה לפי
 

6. Nye, J.S. (1990) "The Changing Nature of World Power", Political Science Quarterly, 105 (2): 
 177-192. 

 )165531 (140 וגם תדפיס 4כתב עת באולם 
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 , "עוצמה ביחסים הבינלאומיים", )1997. (ש, צבאג .7
 )355084(עצ .צבג שמור מדעי המדינה לפי

 
 .113-97' עמ, אביב-תל, האוניברסיטה הפתוחה, מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים: בתוך

 )66801(מש .ה לפי אונשמור מדעי המדינ
 

 אינטרסים בפוליטיקה העולמית
 

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

 )195349 (1541וגם תדפיס ) INT) 2967שמור מדעי המדינה לפי
 

9. Neuchterlein, D. (1979). "The Concept of National  Interest: New Approaches," Orbis, 23, 
 pp. 73-92. 

 )225669 (1725 וגם תדפיס 4כתב עת באולם 
 

 מערכות בינלאומיות
 

  . 55-37' עמ,  מקראה-בגלבוע, "מערכות בינלאומיות) "1978(, .מ, קפלן .10
 )347315 (5320 וגם תדפיס )110204(בי .שמור מדעי המדינה לפי יחס

 
בעריכת  2000  לקראת שנת בישראל". וכללי המשחק האזוריים' הסדר העולמי החדש'). "1996 (. י,עברון .11

, האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס וספרית אשכולות מכון אשכול: ירושלים. משה ליסק וברוק קניפז
 .341-366' עמ

 )319965(לק . ישרשמור מדעי המדינה לפי
 

  המדינה כמחליטה-תהליכי קבלת החלטות 
 

  . 99-130' עמ,  מקראה–בגלבוע , "דגמים מושגיים ומשבר הטילים בקובה) "1978(, .ג, אליסון .12
 )1070112 (5321 וגם תדפיס )110204(בי .שמור מדעי המדינה לפי יחס

 
  המנגנונים כמחליטים-תהליכי קבלת החלטות 

 
 . גם לשיעור זה12יף מסע) 1978(, .ג, אליסון  .13

 )110204(בי .שמור מדעי המדינה לפי יחס
 

  האדם כמחליט-תהליכי קבלת החלטות 
 

 הוצאת הקיבוץ . ההיבט הישראלי: קבלת החלטות בסוגיות הבטחון הלאומי) 1987. (י, מאיר-בן .14
 .31-43' עמ, א"אוניברסיטת ת, ש יפה"המרכז למחקרים אסטרטגיים ע: המאוחד

 )65180(קב .מאי- בןינה לפישמור מדעי המד
 

 תבנית לחקר מדיניות חוץ
 

 .146-131' עמ, גלבוע מקראה, "תבנית לחקר מדיניות חוץ", שטיין. וג, שטיינברג. ב,  .מ,  ר'בריצ .15
 )110204(בי .שמור מדעי המדינה לפי יחס

 
  רציונליות או עיוותי תפיסה-משברים במדיניות חוץ 

 
 .מקראה- בגלבוע 228-212' עמ, "ינלאומייםמשברים ב) "1978(, .פ.צ, הרמן .16

 )110204(בי .שמור מדעי המדינה לפי יחס
 

 דיפלומטיה: אמצעי מדיניות חוץ
 

 , "הדיפלומטיה ביחסים הבינלאומיים", )1996. (ש, סופר .17
 )336064(די  . סופשמור מדעי המדינה לפי
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 .16-68' עמ, אביב-תל, האוניברסיטה הפתוחה, מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים: בתוך
 )66801(מש .שמור מדעי המדינה לפי אונ

 
 תעמולה

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

 )195370 (1543וגם תדפיס ) HOL) 104883 שמור מדעי המדינה לפי
 

 ומיתכלכלה ופוליטיקה בינלא
 
19. Holsti, K.J., (1988) International Politics: A Framework for Analysis, London: 
Prentice-Hall, ch. 9, pp. 215-242. 

 )195376 (1544תדפיס 
 

 מלחמה כמכשיר מדיני
 .528-505; 134-117; 42-21' עמ, עם עובד, אביב-תל, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי. י .20

 )139320(מל .רכ השמור מדעי המדינה לפי
 

 קונבנציונליים  -היבטים קובנציונליים ובלתי: סוגי מלחמות
 

 .406-383' עמ, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי. י .21
 )139320(מל . הרכשמור מדעי המדינה לפי

 
 , "קונבנציונלי-אסטרטגיה של נשק לא", )1997. (ג, שטיינברג .22

 )356536(אס . שטישמור מדעי המדינה לפי
 

 .78-46מ "ע, אביב-תל, האוניברסיטה הפתוחה, יסוד ביחסים בינלאומייםמושגי : בתוך
 )66801(מש .שמור מדעי המדינה לפי אונ

 
 ?ל  לאן"פני הזירה הבינ

 


