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 מטרות הסמינריון
 

הסמינריון נועד להקנות כלים חשיבתיים ומחקריים להבנה ולניתוח תהליכים בתחום סיום מלחמות תוך שילוב 
בסמינריון ייבחנו וינותחו סוגיות נבחרות בתחום סיום מלחמות . ם אמפירייםבין היבטים תיאורטיים לבין היבטי

 .פי הדרישות האקדמיות-יות עבודות סמינריוניות על/ובתוך כך יכתבו הסטודנטים
 

 דרישות הסמינריון
 

 .נוכחות וההשתתפות פעילה בכתה .א
 .הגשת הצעת מחקר לעבודה סמינריונית והצגתה בכיתה .ב
 .בחינה .ג
 .ינריוניתהגשת עבודה סמ .ד
 

 הרכב הציון
 

 . 20%'    ב–' סעיף א
 .20%'           סעיף ג
 .60%'           סעיף ד
 הערה

 .מהווה תנאי הכרחי לשקלול הציון הסופי) חותפל 60ציון (הצלחה בכל אחד ממרכיבי הציון בסמינריון 
 

 נושאי הסמינריון
 

 . מימדי ההשפעה על סיום מלחמות–העידן הגרעיני : מבוא •

 .ישות לחקר סיום מלחמותג •

 .לאומיים-בין סיום מלחמות לבין סיום סכסוכים בין •

 .תהליכי קבלת החלטות לסיום מלחמות •

 .השפעת גורמים פנים מדינתיים על תהליכי קבלת החלטות לסיום מלחמות •

 .לאומיים על תהליכי קבלת החלטות לסיום מלחמות-השפעת גורמים בין •

 .לסוגי המלחמותדפוסים של סיום מלחמות והקשרם  •

 . אסטרטגיים–היבטים צבאיים : סיום מלחמות •
 . משפטיים–     היבטים מדיניים 
 . חברתיים–     היבטים כלכליים 

 . מוסריים–     היבטים נורמטיביים 

 .תפקיד הדיפלומטיה בסיום מלחמה •

 .בין סיום מלחמה לבין תחילתו של תהליך שלום •
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