
 פוליטיקה בינלאומית/ 503/  שמואל סנדלר'פרופ

 1

 אוניברסיטת בר אילן
 המחלקה למדעי המדינה

 
 

       פוליטיקה בינלאומית71-503-01
 12-14' ימי ג שמואל סנדלר' פרופ

 
 

 –ברמת המקרו . ל"הקורס מיועד להאיר נושאים מרכזיים בתיאוריה של היחסים הבינ
 יבואו אם כי גם גישות אחרות, הגישה הפילוסופית היא ריאלית פוליטית. ל"הפוליטיקה הבינ

 80%-הסטודנט נדרש להיות נוכח לפחות ב. מטלות הקורס הן מבחן בסוף הסמסטר. לידי ביטוי
 .מההרצאות

 
Iמבוא     

 ל ומדיניות חוץ" יחסים בינ-1.שיעור מס
 
K. J. Holsti, International Politics. (Engulewood, N.J. Prentis Hall, 1983) pp. 13-20. 

 )HOL)  104883שמור 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
  5323וגם תדפיס )  347366  (5322וגם תדפיס )  138174(פו  .שמור מדעי המדינה לפי מור

)347371( 
 
האוניברסיטה : א"ת. (מגמות ותמורות: הפוליטיקה העולמית, ין ויטקופף'י ויוגארלס קגל'צ

 .2פרק , )2002,הפתוחה 
 )535703/ע(פו  .שמור מדעי המדינה לפי קגל

 
IIהמערכת הבינלאומית    

 ל" לידתה והתפתחותה של המערכת הבינ– 3.שיעור מס
 

K. J. Holsti, International Politics, pp.27-29. 
 )HOL)  104883                                                                            שמור מדעי המדינה לפי     

 
 ל" גישת המערכות והמערכת הבינ– 4. שיעור מס

 
, מדע המדינה לגווניו, )עורך(ברוך זיסר , "קטגוריות לניתוח מערכות בפוליטיקה", דיויד איסטון

 .243-254' עמ
 )234951(המ  .שמור מדעי המדינה לפי מדע

 
K. J. Holsti, International Politics, pp. 57-64. 

  )HOL)  104883                                                                                     שמור מדעי המדינה לפי 
 20-ל של המאה ה" המערכת הבינ– 5.שיעור מס

 
האוניברסיטה : א"ת. (מגמות ותמורות: הפוליטיקה העולמית, ין ויטקופף' קגלי ויוגארלס'צ

 .4פרק , )2002,הפתוחה 
 )535703/ע(פו  .שמור מדעי המדינה לפי קגל

 
IIIסדר בינלאומי    

 בריתות וביטחון קיבוצי, מאזן כוחות: ל" סדר בינ– 6.שיעור מס
 

 . 506-526' עמ. הפוליטיקה העולמית, קגלי וויטקופף
 )535703/ע(פו  .שמור מדעי המדינה לפי קגל

 
 .13, 11פרקים . פוליטיקה בין האומות, מורגנתאו

 )138174(פו  .שמור מדעי המדינה לפי מור



 פוליטיקה בינלאומית/ 503/  שמואל סנדלר'פרופ

 2

 
 ל"ל ומוסדות בינ"משפט בינ-ל" סדר בינ– 7.שיעור מס

 
 .16פרק . הפוליטיקה העולמית, קגלי וויטקופף

 )535703/ע(פו  .שמור מדעי המדינה לפי קגל
 

 ל"ל ומוסדות בינ" כלכלה בינ–ל " סדר בינ– 8.שיעור מס
 

 . 8פרק . הפוליטיקה העולמית, קגלי וויטקופף
 )535703/ע(פו  .שמור מדעי המדינה לפי קגל

 
  סדר עולמי ואימפריליות– 9.שיעור מס

 
 .5פרק , פוליטיקה בין האומות, מורגנתאו

 )138174(פו  .שמור מדעי המדינה לפי מור
 

IVקונפליקט בינלאומי     
 

 ל " קונפליקטים בינ– 10.שיעור מס
 

 .378-401' עמ. הפוליטיקה העולמית, קגלי וויטקופף
 )535703/ע(פו  .שמור מדעי המדינה לפי קגל

 
  האסטרטגיה של קונפליקט– 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  .ה לפי הרכשמור מדעי המדינ
 

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

 
  המימד המדיני– אסטרטגיה גרעינית – 13.שיעור מס

 
 .3-4ם פרקי) 1997, האוניברסיטה הפתוחה(, אסטרטגיה של נשק לא קונבנציונלי, רלד שטיינברג'ג

 )356536(אס  .שמור מדעי המדינה לפי שטי
 

 ל"ל במערכת הבינ" המדינה המודרנית בפוליטיקה הבינ–14.שיעור מס
 
בוא ליחסים מ, שמואל סנדלר: ב" עלייתה ודעיכתה של המדינה הטריטוריאלית", והן הרץ'ג

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

 
 


