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 מבוא לחקר סכסוכים
 ד"ר ירון סלמן

 10:00-08:30, ימי שלישי, 2020-2019, שנתי, (M.A)קורס חובה 
198.2.0029 

 

 

 :קורסהומטרות תיאור  א.

תחומי וייחודו במגוון גישות, מסגרות תיאורטיות -שדה המחקר של חקר סכסוכים הוא רב          
 סכסוכיםניתוח והסבר של הגורמים לפרוץ סכסוכים, ניהול ומודלים שתכליתם תיאור 

ייעשה שימוש במושגים ומסגרות תיאורטיות . במהלך הקורס והניסיונות השונים להביא ליישובם
ניסיון לתאר ולהסביר את השוני בין סכסוך, בלאומיים -ויחסים בין המדינה-מתחומי הידע מדע

לאומיים; הנסיבות -ןסכסוכים לאומיים ובילפריצתם של גורמים משבר, וסכסוך אלים; ה
מדינתיים; תנאים וטכניקות למניעת, ניהול, מיתון וישוב סכסוכים, -להיווצרות סכסוכים תוך

-ביקורתי רבב והתפייסות. הקורס יתמקד בניתוח מעבר ממלחמה לשלום, שלום יציהמורכבות 
ולצורך זאת ייעשה אף שימוש בתיאוריות מעולם הפסיכולוגיה  סכסוכים פוליטייםממדי של 

 הפוליטית והחברתית ועולם הסוציולוגיה.
שלושה אשכולות למידה: הראשון יוקדש להצגת התחום והכרת מושגי היסוד;  הקורס מורכב מ

נתמקד בניתוח המגמות העולמיות ואילו באשכול השלישי נדון ברצף שבין  במסגרת האשכול השני
באמצעות ניתוח של סכסוכים בולטים יתבצע יישום הדיון התיאורטי ניהול ויישוב סכסוכים. 

 ית. עולמה זירהב

 

 :יומנויות ותוצרי למידהמב. 

 כתחום ומורכבותולהבנת תחום חקר סכסוכים  תיאורטיים יסודות ירכשו . התלמידים1

 העולמית על הסדרת סכסוכים בזירה דגש שימת תוך אינטרדצספלינרי

להגדיר ולסווג מקרים של סכסוכים פוליטיים ודרכי ההתמודדות עימם לפי  . התלמידים יוכלו2

 .ואקדמיים מקצועיים מושגים

כסוכים תוך ויישוב ס ניהול של אמפיריים מקרים לבחינת ביקורתית יכולת יפתחו . התלמידים2

 .ניתוח ביקורתי של מאמרים מדעיים בתחום

 

 והרכב הציון: ג. דרישות, מטלות

 נוכחות חובה, כניסה בזמן לשיעור והשתתפות פעילה. -

 שימוש במחשבים ניידים לשם סיכום ההרצאה בלבד. - 

 אין לעשות שימוש במכשירים סלולריים במהלך השיעור - 
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  –מהציון הסופי(  15%הגשה והצגה ביקורתיים של מאמר בכיתה בסוף סמסטר א' ) :1מטלה 

ולהציג  עד לשיעור החמישיקריאה אקדמי מתוך הסילבוס בתיאום עם המרצה  לבחור פריטיש  -
 .שלו ניתוח ביקורתיבכיתה 

 2-1או בלי מצגת( ולהגיש את הניתוח הביקורתי בהיקף )עם להציג את המאמר בכיתה יש  -
יש להקפיד על  .עד לשיעור האחרון בסמסטר א'עמודים בקובץ אלקטרוני ישירות למייל המרצה 

 וכללי האזכור המקובלים. 12רווח דו צידי, רווח כפול, פונט 

 דקות( תכלול את האלמנטים הבאים: 10ההצגה בכיתה ) -

 המרכזית? ומהי מטרתהמאמר ו. מהו נושא 1

 . מהו הטיעון המרכזי?2

 תיאורטי; השוואתי; היסטורי; כמותי –. מהי שיטת המחקר/כיצד בוצע? 3

 המאמר? . מהם ממצאי ומסקנות 4

; איזו זווית נעלמה מהניתוח וראוי חסרונות בניתוח/יתרונות –. סיכום ביקורתי של התלמיד 5
 מוצלח/חשוב וכו'. היה לכלול אותה; האם ומדוע המאמר

 

מהציון הסופי(,  35%בתחום בסוף סמסטר א' ) מרכזיות ותיאוריות יסוד מבחן מושגי :2מטלה 
 הנחיות מפורטות תינתנה במהלך סמסטר א'.

 

 מהציון הסופי(  50%השתתפות בסימולציות צוותיות מסכמות לקראת סוף סמסטר ב' ): 3מטלה 

 שימוש באמצעות בצוותים בוחן מקרה התלמידים לנתח במסגרת הסימולציות יידרשו -
 .השנה במהלך שנלמדו ומסגרות תיאורטיות במושגים

יכול להדגים המקרה  – בחירת מקרה הבוחן תיעשה בתיאום עם המרצה בפגישה צוותית -
  .פתרונו; טרם בא על פתרונו; או מצוי בשלב של ניהול סכסוך שבא על

ויהיה אחראי על סוגיה אחת בתוך הסימולציה. כמו תלמיד ישתתף בסימולציה אחת  כל -
שלוש סימולציות שהוצגו בכיתה עד לשיעור  על משובים שלושה יעביר כן, כל תלמיד

 . האחרון בסמסטר ב'
תינתנה בתחילת סמסטר בנוגע לסימולציות ובנוגע לעריכת המשובים הנחיות מפורטות  -

 ב'.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 ד. מבנה הקורס ונושאי הדיון:

 

 )פריטי קריאת החובה מסומנים בכוכבית( ופירוט נושאי הלימוד תכנית הלימודים

 סמסטר א'

 הפאזל המחקרי – Iאשכול למידה 

 

התפתחות , מושגי יסוד, הגדרותהצגת תכנית הלימודים והכרת הסילבוס;  –הקדמה : 1שיעור 

 .תחוםוחשיבות ה

- *Harty Martha and John Modell. (1991). "The First Conflict Resolution Movement, 

1956-1971". Journal of Conflict Resolution, 35(4): 720-758. 

- Kriesberg, Louis. (1997). “The Development of the Conflict Resolution Field”, in I. 

William Zartman and J. Lewis Rasmussen, Peacemaking in International Conflict. 

Washington: U.S. Institute of Peace Press. 51-77. 

- Kriesberg, Louis. (2009). “The Evolution of Conflict Resolution”, in Jacob 

Bercovitch; Victor Kremenyuk and William I. Zartman (eds.), The SAGE Handbook 

of Conflict Resolution, 15-33. 

 

על הוויכוחים הגדולים בין  –התשתית התיאורטית להבנת התפתחותם של סכסוכים : 2 שיעור

 .הריאליזם והליברליזם

. "הדרך הריאליסטית לביטחון באמצעות בריתות, מאזן 2002יוג'ין.  קגלי צ'רלס וויטקופף* -

. האוניברסיטה הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות. בתוך: 515-505כוחות ובקרת נשק". 

 הפתוחה.

, משפט באמצעות לשלום הליברליים המוסדיים הנתיבים". 2002. ין'רלס וויטקופף יוג'צ קגלי -
. האוניברסיטה ותמורות מגמות: העולמית הפוליטיקה: . בתוך559-549 ."ודמוקרטיזציה שילוב

 הפתוחה.

- Salman, Yaron. 2019. Israel-East Africa relations. Strategic Assessment, 22(2):93-105. 

 או בעברית:

 94-83(: 2)22, עדכן אסטרטגיאפריקה. -. יחסי ישראל מזרח2019סלמן, ירון.  -
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- Kegley, Charles. 2008. World Politics: Trend and Transformation. 29-35. 11th 
edition, Belmont, CA: Thomson. 

- Kegley, Charles. 2008. World Politics: Trend and Transformation. 25-28; 36-41. 
11th edition, Belmont, CA: Thomson. 

 

 –סכסוכים פוליטיים בזירה הבנ"ל: מה בין סכסוך, משבר ומלחמה?; סוגי סכסוכים : 3 שיעור

 מדינתיים.-תוךלאומיים אל מול סכסוכים -הגדרות ומאפיינים; סכסוכים בין

 - * Pettersson Therese and Wallensteen Peter. (2015). "Armed Conflicts, 1946-2014". 

Journal of Peace Research. 52(4): 536-550. 

 

- Kriesberg, Louis. (1980). “Interlocking Conflicts in the Middle East”. Research in 

Social Movements, Conflicts and Change. 3: 99-119. 

 

- Levy, S. Jack. (2001). “Theories of Interstate and Intrastate War: A Levels-of-

Analysis Approach”, in Chester, A. Crocker; Fen Osler Hampson and Pamela Aall 

(eds.), Turbulent Peace – The Challenges of Managing International Conflict, 

Washington: United States Institute of Peace Press, 3-28. 

 

- Kriesberg, Louise. (2007). Constructive conflicts: From escalation to resolution 

(Third Edition). Lanham: Rowman & Littlefield, .1-26. 

-  Brubaker Roger and David Laitin. (1998). "Ethnic and Nationalist Violence". 

Annual Review of Sociology. 24(8): 1-19. 

 

 .252-239, 39-21אביב: משרד הביטחון, עמ' -. תלמלחמה ואסטרטגיה(. 1990הרכבי, יהושפט. ) -

אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' -תלמדריך למידה.  –מלחמה ואסטרטגיה (. 1996סגל, אבי. ) -

14-9 ,88-64. 

 .43-9אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' -תל המלחמה.(. 1998ענבר, אפרים. ) -

-בין יחסים(, עורך) גלבוע איתן: . בתוך228-212. "לאומיים-בין משברים"(. 1978). רלס'צ, הרמן -
 עובד. עםלאומיים. 

 

 נשלטים )עיקשים(-מתמשכים ובלתיסכסוכים : 4 שיעור

- *Bar-Tal, Daniel. (2000). "From Intractable Conflict Through Conflict Resolution to 

Reconciliation: Psychological Analysis". Political Psychology. 21(2): 351-365. 
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 -Rouhana, Nadim and Bar-Tal, Daniel. (1998). “Psychological dynamics of 

Intractable Ethnonational Conflicts: The Israeli-Palestinian Case”. American 

Psychologist. 53(7): 761-770. 

- Azar, E. Edward; Jureidini, Paul and McLaurin, Ronald. (1978). "Protracted Social 

Conflict: Theory and Practice in the Middle East". Journal of Palestine Studies. 8: 41-

60.  

- Coleman, T. Peter. (2006). “Intractable conflict”. In  Morton Deutsch;  Peler T. 

Coleman and Erice  C. Marcus (eds.). The handbook of conflict resolution: Theory 

and practice (second edition), San-Francisco: Jossey-Bass. 533-559. 

- Kriesberg, Louise. (1998). “Intractable conflicts”. in Edmund Weiner (ed.), The 

handbook of interethnic coexistence, New York: Continuum. 332-342.  

- Bar-Tal, Daniel. (2013). Intractable conflicts: Psychological foundations and 

dynamics. Cambridge: Cambridge University Press. (Ch. 1) 

- Coleman, T. Peter (2014). Intractable conflict.  In P. T. Coleman, M. Deutsch, & E. 

C. Marcus (Eds.), The handbook of conflict resolution: Theory and practice 

(third edition). San Francisco: Jossey-Bass. 708-744 

- Azar, E. Edward. (1985). Protracted international conflicts: Ten propositions.  

International Interactions, 12, 59-70. 

 

 

הממדים  –עיקשים בבסיס התפתחות סכסוכים העומדת התשתית החברתית : 5 שיעור

 חברתיים -הפסיכולוגיים

 –נשלטים -חברתית של סכסוכים בלתי-(. "התשתית הפסיכולוגית2007טל, דניאל. )-בר -*
חברתי של החברה -ניתוח פסיכולוגי –לחיות עם הסכסוך   .טל )עורך(-בתוך: דניאל בר. המשגה"
 .52-24ירושלים: הוצאת כרמל, . בישראלהיהודית 

- Kelman, C. Herbert. (1987). “The Political Psychology of the Israeli-Palestinian 

Conflict: How Can We Overcome the Barriers To a Negotiated Solution?”. Political 

Psychology. 8(3): 347-363.                                         

- Bar-Tal, Daniel. (2007). "Sociopsychological foundations of intractable Conflicts". 

American Behavioral Scientist. 50(11): 1430-1453. 

- Bar-Tal, Daniel. (2001). "Why Does Fear Override Hope in Societies Engulfed by 

Intractable Conflict, as It Does in the Israeli Society?". Political Psychology. 22(3): 

601-627.                                                                                 

- Rasler, Karen. (2000). “Shocks, Expectancy Revision, and the De-escalation of 

Protracted Conflicts: The Israeli-Palestinian Case”. Journal of Peace Research. 37(6): 

699-720.                                                                        
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- Kelman, Herbert C. (1997). “Social-Psychological Dimensions of International 

Conflict”. in Zartman William I. & Rasmussen Lewis J. (Eds.). 191-237. Peace 

Making in International Conflict – Methods and Techniques. Washington, DC: US 

Institute of Peace Press.  

 

 מגמות עולמיות – IIאשכול למידה 

 

על האתגר שמציבים סכסוכים פנימיים ומלחמות אזרחים  – בא לשכונה בחור חדש?: 6 שיעור
 והעולמיעל השלום והביטחון האזורי 

- *Gleditsch, Nils Petter; Wallensteen Peter, Eriksson Mikael, Sollenberg 

Margareta & Havard Strand. (2002). "Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset". 

Journal of Peace Research. 39(5): 615-637. 

 

ירון. "משבר הפליטים: העולם יורה לעצמו ברגל". המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש  ,סלמן -

: ערוץ "מגלים עולם". זמין בכתובת: YNETלאונרד דיוויס בשיתוף עם 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4971531,00.html  (05/06/17)פורסם בתאריך 

 

- Henderson Errol and Singer David. (2000). "Civil War in the Post-Colonial 

World, 1946-92". Journal of Peace Research. 37(3): 275-299 

 

- Newman Edward and DeRouen Karl (ed.). (2014). Routledge Handbook of Civil 
Wars.    ROUTLEDGE HANDBOOKS. 

 
- Kegley, Charles. (2008). World Politics: Trend and Transformation. 398-440. 11th 

edition, Belmont, CA: Thomson. 

 

הנורמה לאומית והתפתחות -על מיסוד רעיון ההתערבות הבין –אז מה עושים?! : 7 שיעור

 מדינתיים.-בסכסוכים תוך (R2P)להגנה על אזרחים 

-כתב עת למדע המדינה וליחסים בין –פוליטיקה (. 'מבוא לסימפוזיון'. 2018סלמן, ירון. )* -
 .15-8(:27) .לאומיים

- Hultman, Lisa. (2013). "UN Peace Operations and protection of civilians: Cheap talk  

         or norm implementation?". Journal of Peace Research. 50(1): 59-73. 
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- Hultman, Lisa. (2014). "Violence against civilians". In Newman Edward and 

DeRouen Karl (ed.). Routledge Handbook of Civil Wars. 289-299. ROUTLEDGE 

HANDBOOKS.        

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש שנה לרצח העם הרואנדי: לעולם לא עוד?".  20. "מקדום, עומר -

. זמין בכתובת: : ערוץ "מגלים עולם"YNETלאונרד דיוויס בשיתוף פעולה עם 

4507402,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  (.6/4/14)פורסם בתאריך 

צבא . "כוחות האו"ם לשמירת שלום: דיפלומטיה מונעת ומגבלותיה". (2014)בקר, אבי.  - 

 17-3(: 2)6 ואסטרטגיה.

-  Regan, Patrick. (2014). "Interventions into civil wars: literature, contemporary 

policy and future research". In Newman Edward and DeRouen Karl (ed.). Routledge 

Handbook of Civil Wars. 313-322. ROUTLEDGE HANDBOOKS.         

- Bellamy Alex, Williams Paul and Griffin Stuart. (2004). Understanding Peacekeeping. 

75-92. Cambridge: Polity Press. 

- Doyle W. Michael and Sambanis Nicholas. (2006). Making War and Building Peace –  

         United Nations Peace Operations. 1-18. Princeton University Press. 

- Fortna, P. Virginia. (2004). "Does Peacekeeping Keep Peace? International 

Intervention and the Duration of Peace After Civil War". International Studies 

Quarterly. 48(2): 269-292. 

- Diehl, F. Paul and Druckman Daniel. (2010). Evaluating Peace Operations. 29-62. 

Lynne Rienner Publishers. 

 

-לאומית יכולה לעשות על מנת להתמודד עם סכסוכים תוך-מה הקהילה הבין: 8 שיעור

 transitional) והרציונל של משטרי מעבר ם של מבצעי שלום סוגי, ארגון האו"ם – מדינתיים?

authority) –  ,'ממדיות'? ומשימות הגנה?-'רבמה בין משימות 'מסורתיות 

 לאונרד ש"ע בינלאומיים ליחסים המכון?". ם"האו עצרת את צריך בעצם למה. "סלמן, ירון * -

: בכתובת זמין". עולם מגלים" ערוץ: YNET עם בשיתוף דיוויס

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5076060,00.html (25/01/18 בתאריך פורסם). 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4507402,00.html
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הביקורת על מנגנון הווטו במועצת הביטחון של האו"ם והשלכותיה . '(2015)חטואל, מיכל.  -

. 765גיליון  מבט על, המכון לחקר ביטחון לאומי.'. ישראלעל  האפשריות

http://www.inss.org.il/he/wp-

content/uploads/sites/2/systemfiles/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C%20765.pdf 

מהכרה בטעויות עבר ועד לאדפטציה  – 21-. 'משימות שלום במאה ה(2018)סלמן, ירון. * - 

 .51-66(: 27. )לאומיים-כתב עת למדע המדינה וליחסים בין –פוליטיקה ואכיפה'. 

סלמן, ירון. "כשכוח שמירת שלום מפסיק להיות שמרטף". המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש -

: ערוץ "מגלים עולם". זמין בכתובת:  YNETלאונרד דיוויס בשיתוף עם 

88191,00.html47-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  (8/4/2016)פורסם: בתאריך 

- Fortna, P. Virginia. (2003). "Inside and Out: Peacekeeping and the Duration of 

Peace after Civil and Interstate Wars". International Studies Review. 5(4): 97-114. 

  - Goulding, Marrack. (1993). The Evolution of United Nations PeaceKeeping.  

   International Affairs. 69(3): 451-464. 

- Karlsrud, John. (2015). The UN at war: examining the consequences of peace-

enforcement mandates for the UN peacekeeping operations in the CAR, the DRC and 

Mali. Third World Quarterly. 36(1): 40-54 

המשימות לשמירת  לאומיות באפריקה:-ניתוח הכישלונות הבולטים של התערבויות בין –דיון 

 מה השתבש ומדוע? –( 1994( ורואנדה )1993(, סומליה )1991לשלום באנגולה )

, בהפקת "Ghosts of Rwanda"הקרנה של הסרט הדוקומנטארי  –בכפוף למגבלות הזמן 

"Frontline". 

 להרחבה ראו:

- Piiparinen, Touko. (2007). "Rescuing Thousands, Abandoning  a Million: what might 

an Emancipatory Intervention have looked like in Rwanda". International Relations. 

21(1): 47-66. 

-*Howard, Morje' Lise. (2008). UN PeaceKeeping in Civil Wars. Cambridge 

University Press. 21, 28-42. 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4788191,00.html
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