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   בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
 הפוריא ידומיללו רקחמל לייו ןומיס זכרמו לשממו הקיטילופל הקלחמה

   וננמז תב
 2021-2022 ב"פשת ל"הנש

  תיפוריא הרבחו הקיטילופ ידומילל ראואנדא תביטח
 

 
   תימואלניב היטמולפידל אובמ

 )'א רטסמס( 0-187-1-0016
 

 
 )214 'סמ רדח 72 'סמ ןיינב( 16:00-17:30 ,ינש םוי
 )214 'סמ רדח 72 'סמ ןיינב( 12:15-13:45 ,יעיבר םוי

 תוכז תודוקנ 4
 

  ודרפ ןורש 'פורפ :הצרמ
 

  :סרוקה תטלקה/םוליצ
 .הדימלב ם/ןכל עייסל ידכ ושענ ותטלקהו ומוליצ .דבלב ם/ןכרובע אוה םלוצמה /טלקומה סרוקה .1
 .וב ם/ןתפתתשה וב רטסמסל בקועה רטסמסה םות דע ם/ןכתושרל דומעי סרוקה .2
 וא - הרומתב אלש וא הרומתב - הציפהל ןיא םירחאל הנממ קלח לכ וא סרוקה תטלקה תא ריבעהל ןיא .3
 .ימצע דומיל וניאש רחא שומיש לכ הב תושעל
 ןה בשחת תאזכ הלועפו ,ליעל 3 ףיעסב רומאל דוגינב הלועפ לכ הרמוחב הארת הטיסרבינואהש רהבומ. 4
 .םירצוי תוכז תרפהכ ןהו תעמשמ תרפהכ
 .דבלב סרוקה הצרממ ינטרפו ישיא רושיאל םאתהב ושעיי רועישה ןמזב םירחא הטלקה וא םוליצ לכ .5

 
 ןינב( 72 'סמ ןינב ,לשממו הקיטילופל הקלחמה / םוז ,0051:-45:51 יעיבר םוי ,שארמ םואיתב :הלבק תועש
 )ימינפ רודזורפ( 659 רדח ,6 המוק ,)ןרוג-ןייטשדלוג-רקוצ ש"ע הרבחהו חורה יעדמל הטלוקפה
 054-6775504 -דיינ ; 08-6428396 -דרשמ :םינופלט
 pardos@bgu.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 סרוקה ידעי
 

 םיימואלניב םינקחשו תונידמ םהבש םינתשמה םינפואה – היטמולפידה לש הנתשמה הייפוא תא חתני סרוקה
 םייוניש הווח ונמלוע םינורחאה םירושעב .ינשה םע דחאה םילעופו םינתונו םיאשונ ,םירשקתמ םירחא
 הב תבכרומהו תילבולגה הרבחה .םתובישחמ ודביא היטמולפידה לש םייתרוסמה תודוסיהמ המכו םייטמרד
 םיימואלניבה םירגתאה םע ונתודדומתהב םילעופ ונא םמיע םישדח םילכלו םיעצמאל התנפ םייח ונא
 חותינ עיצי סרוקה .יזכרמה המוקממ הקחדנ ,םיימואלניבה םיסחיה לוהינל יחרכה ילכ איהש ,היטמולפידהו

 תוינידממ רקיעב תואמגוד לע ססבתהב .תיטמולפידה הקיטקרפהו הקיטילופה ,היטמולפידה תוחתפתה לש
 םייונישה תוחוכ חותינל ךישמי םשמו הקיתעה תעב היטמולפידה לע ןוידב חתפי סרוקה ,תיפוריאה ץוחה
 לע ועיפשהש תוחוכו ,היגולונכטה תריזבו תימואלניבה הקיטילופב תויטמרדה תויוחתפתהה – םייוושכעה
  .היטמולפידה ינפוא ללכ לע דומעיו  – היטמולפידה לש הקיטקרפה
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 סרוקה ןויצ בכרהו תושירד
 
 .םיסרוק תפיפח רשפאתת אל – תוחכונ
  הבוח – 10% – תגצמו טסאקדופ
 תוחוד לכ תשגה אלל תמכסמה תיבה תדובע תא שיגהל היהי ןתינ אל .הבוח –  5% – םייתיע האירק תוחוד
 .האירקה
  הבוח – 85% – תמכסמ תיב תדובע
 

 
  תגצמו טסאקדופ
 

 תויגוסב )תוקד 15-20( ימדקא ןוידו טסאקדופ ךורעל םי.תושרדנ סרוקה י.תופתתשמ יעיברה שגפמהמ לחה
 הצרמ רושיאבו םואיתב( ם.ןתריחבל םיפטושה םישגפמה תרגסמב תודמלנ ןניאשו סרוקה יאשונל תויטנבלר
  .)סרוקה
 

 האירק ירמוח )סרוקה רתא תועצמאב( סרוקה י.תופתתשמ לכל םי.תוגיצמה וריבעי ,ןוידה ינפל עובשכ
  .סרוקה רתאל ולעוי םירמוחהו טסאקדופה .ימדקאה ןוידלו תגצמל םייטנבלר
 
 

  םייתיע האירק תוחוד
 

 םיאשונב )םידומע ינש לש ףקיהב( האירק תוחוד שיגהל ושקבתי סרוקה י.תופתתשמ םישגפמ רפסמ ידימ
 אל וא )100( רבוע ןויצב ודקוניו סרוקה רתא תועצמאב ושגוי האירקה תוחוד .סרוקה הצרמ ידי-לע ועבקיש
  .האירקה תוחוד לכ תשגה אלל תמכסמה תיבה תדובע תא שיגהל היהי ןתינ אל .)0( רבוע
 
 

  תמכסמ תיב תדובע
 

 לדוג , Times New Romanןפוג( םילימ 3,000-כ לש ףקיהב תיב תדובע שיגהל םישרדנ סרוקה י.תופתתשמ
   .סרוקה לש ןורחאה עובשב סרוקה הצרמ ידי-לע הנרסמיתש תויגוסב ,)יצחו הרוש חוור ,12

 
 הצרמ לש ואתל חישק קתועו )סרוקה רתא תועצמאב ינורטקלא קתוע( םיקתוע ינשב הנשגות תודובעה
  .12:00 העשב ,2022 ראורבפב 27 ןושאר םויל דע ,6 המוק ,72 'סמ ןיינב ,לשממו הקיטילופל הקלחמב סרוקה
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 לשממו הקיטילופל הקלחמב תוימדקא תודובע תכרעהל םידדמ
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 ןווקמה רועישל םיפיט

  ןווקמה רועישה תלחתה םרט

 תימצע הנכה .1
 ךלהמב םישרדנה סרוקה ירמוחו שרדנה עדימה לכ ם.ןכתושרב היהיש ודיפקה :ימצע דומיל .א

 ,המידקמ האירק ,סרוקה תא הוולמה םיפקשה תגצמ ,דומיל ירפס ,סובליס :ןווקמה רועישה
  .ןווקמה רועישה ךלהמל תישיא המורת

 תו.יפתתשמל הלגתתש ם.ןכלש תידיימה הביבסה תא )וקנ/ונגרא/ורדס( וניכה :תידיימה הביבסה .ב
 סנכיהל ודיפקה ,ףסונב .ילאוטריו עקרב ושמתשה ,תאז תושעל ןתינ אל םא .ןווקמה רועישה
  .עקר ישערמ יקנ טקש רוזאמ ןווקמה שגפמל

 ןווקמה רועישה תליחת םרט ם.ןכלש תשרה דויצ תא וקדיב :תשרה דויצ לש המידקמ הקידב .ג
 ם.ןתא וב רישכמהמ םוז תמרופטלפ תא לעפתל םי.תועדוי ם.ןתאש ואדוו )המלצמ/ןופורקימ(

  .ינחלוש בשחמ ,דיינ בשחמ ,טלבאט רישכמ ,דיינ ןופלט :םי.תושמתשמ
  .ךרוצה תעשב ם.ןכתושרל דומעתש הייתשל וגאד :הייתש .ד

 
 התיכל םי.תוסנכנ ם.ןתא וב עגרהמ לחה ןווקמה רועישל 100%-ב םי.תונכומ ם.ןתאש ואדו

  .תנווקמה
 

 ןמזב ןווקמה רועישל וסנכיהו םינמזה תוחולב ודמיע .2
 לע ודיפקה ,םינפ לא םינפ תושיגפ/ליגר רועישמ םיימשר תוחפכ םיספתנ םוז ירועישש הדבועה ףא לע
 שגפמ/ןווקמה רועישל רחאל םי.תודמוע ם.ןתא םא .ןמזב ןווקמה רועישל וסנכיהו םינמזה תוחול
    .סרוקה ה.תצרמ תא ונכדע
 

  תומלצמ תחיתפ .3
 תא תוארל לכונש ידכב ,תוחותפ תומלצמ םע םייקתהל ודעונ םוז תושיגפו םינווקמ םירועיש
 .רתויב יעוצקמהו ישיאה ןפואב שגפמה תא םייקל תוסנלו םי.תורבדמ ונחנא ם.ןהילא םי.תופתתשמה
 תא ודבכ ,ןכ לע .ראטווא תומד לא וא רוחש ןולח לא רבדל המיענ אל דואמו הרזומ השוחת יהוז

 תמייקו הדימבש וחכשת לא .תשרה תומלצמ תא וחתפו ם.ןכמצע תאו השיגפה/רועישה י.תופתתשמ
 םי.תולוכי ם.ןכניאש הדימב .ילאוטריו עקרב שמתשהל ןתינ דימת ם.ןכלש הדובעה תביבס םע הייעב
  .סרוקה ה.תצרמ תא ונכדע ,המלצמה תא חותפל
 

 ןווקמה רועישה ךלהמב

 תורכיה .4
 הרקמב .הרצק תורכיהב חותפל יאדכ ינשה תא דחאה םי.תוריכמ ם.ןניא רועישה י.תופתתשמ םאב
 רועישה תליחת םרט תוקד רפסמ ןווקמה תושיגפה רדחל סנכיהל ץלמומ תמדקומ תורכיה לש
  .תויווח תפלחהלו תורצק תויתרבח תוחישל
 

  םי.תורבדמ ם.ןתא רשאכ המלצמל תורישי וטיבה .5
 רישי טבמ .םוזה תונולחל וא בשחמה ךסמל אלו המלצמל תורישי וטיבה םי.תורבדמ ם.ןתא רשאכ
 תליחת םרט .סרוקה י.תופתתשמ ראשל םייניעל הרישי תולכתסה לש השוחתל םורגי המלצמל
  .ם.ןכלש םייניעה הבוגב איה ם.ןכלש המלצמהש ודיפקה שגפמה
 

 ןווקמה רועישב םידקפנ םיחכונ אלו םימייק םיחכונ ויה .6
 ןווקמ רועישב ם.ןתא רשאכ ,תאז םע דחי .םוזה ירועיש ךלהמב אלמ זוכיר לע רומשל השק ונלוכל
 חולשמ ,דיינה ןופלטב השילג ,ינורטקלא ראוד תקידבמ וענמיה .רועישב האלמ תוחכונ לע ודיפקה
  .ןווקמה רועישל םייטנבלר םניאש םיאשונב קוסעל וא טסקט תועדוה
 
 

 



5 

 

 ןווקמה רועישה ךלהמב הליכאמ וענמה .7
 הדימב .ןווקמה רועישה ךלהמב הליכאמ וענמיתש ךכ ,ןתינה לככ ,ם.ןכלש םינמזה תוחול תא וננכת 

  .םאתהב סרוקה ה.תצרמ תא ונכדעו המלצמה תא ובכ ,תאז תושעל ןתינ אלש
 

  תוערפהמ וענמה .8
 ,ינורטקלא ראוד תוארתה( םינושה םירישכמב תוילוקה תוארתהה תא וקיתשה :תוילוק תוארתה .א

  .)'וכו תויתושדח שופ תועדוה ,טסקט תועדוה
  .תרדוסמ אהת המלצמה תשדעב תטלקנש הדובעה תביבסש ודיפקה :הדובע תביבס .ב
 תופתתשה .הטקש ם.ןכתביבס רשאכ םינווקמה םירועישב ףתתשהל ולדתשה :הטקש הביבס .ג

 עמשה תוכיא לע השקמ בכרב ,סובוטואב ,הפק תיב ,בוחרב ם.ןתאשכ םינווקמ םישגפמב
 ,םימרוז םימ ,חור תמגודכ "םינבל" עקר ישערש ורכז ,ףסונב .םי.תופתתשמה ראשל העירפמו
  .ןווקמה רועישל דואמ םיעירפמו תשרה ינופורקימב הבר המצועב םיטלקנ 'וכו םשג

  .ןווקמה שגפמה ךלהמב תוישיא תוערפהמ ,ןתינה לככ ,ענמיהל ולדתשה :תוישיא תוערפה .ד
 

  MUTE – קתשהה רותפכב בחרנ שומיש ושע .9
 רתויב הבוטה ךרדה יהוז !בחרנ שומיש וב ושע .אוה ךופהנ – קתשהה רותפכב שמתשהלמ וענמית לא
 לע ודיפקה ,רבדל םי.תומייסמ ם.ןתא וב עגרב .םיטקש םוז ישגפמ רשפאלו עקרה ישער תא תיחפהל
  .קתשהה רותפכ לש תידיימה ותלעפה
 

 ןווקמה רועישה י.תופתתשמ לכ תא ודבכ .10
 י.תופתתשמ ראש לש םהירבדל וסנכית לאו רבדל ם.ןכנוצרב םאב תילאוטריו די םירהל ודיפקה
 םג ושע ,ךרוצה תדימב .ןווקמה רועישה ךלהמב ם.ןכלוק תא םירהל אלש ולדתשה .ןווקמה רועישה
  .טא'צה תמרופטלפב שומיש
 

 !הרופו הנהמ ןווקמ רועיש
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  סרוקה תא הוולמה יזכרמה דומילה רפס
 
 :Corneliu Bjola and Markus Kornprobst. 2018. Understanding International Diplomacy ס
Theory, Practice, and Ethics. Second Edition. (London and New York: Routledge).  
 

  םייביטטנט םידעומ יפ-לע  םידומיל תוישרפ
 

  .תיפרגוילביב המישרו םידומילה תוישרפ ןלהל
 סרוקה לש לדומה רתאל הלעוה/קרסנ קרפ/רמאמ/רפסה קתעה  – ס
 
 

 2021רבוטקואב 20 ,18
 

 המדקה
 

 האירק
 
 .”?Jozef Bátora. 2005. “Does the European Union Transform the Institution of Diplomacy ס
Journal of European Public Policy no. 12 (1): 44-66. 

 
 ouTubeY -ב תישיא הייפצ
 

 ןוטגנישוו ,American University ,ןאריא םע ןיערגה םכסה אשונב המבוא קרב תירבה תוצרא אישנ םואנ ס
 ch?v=Vb1Mtx9BONA.youtube.com/wathttps://www ,2015 טסוגואב 5 ,הריבה
 

 רבמטפסב 20 ,קרוי וינ ,תודחואמה תומואה לש תיללכה תרצעה ינפב המבוא קרב תירבה תוצרא אישנ םואנ ס
2016,om/watch?v=aJK1GsKok88.youtube.chttps://www  

 
 ןויע

 
 Corneliu Bjola. 2008. “Legitimacy and the Use of Force: Bridging the Analytical-Normative ס
Divide”. Review of International Studies no. 34 (4): 627-644. 
 
  .Adam Watson. 1984. Diplomacy: The Dialogue between States. London: Eyre Methuen ס

 
 
  2021 רבמבונב 1 ,רבוטקואב 27 ,52
 

 תירוטסיה תוחתפתה
 

 האירק
 

 :הדסמ .היטמולפיד ורפסב ."תנגרואמה היטמולפידה לש היתורוקמ :ןושאר קרפ" .1966 .ןוסלוקינ דלורה ס
 .10-27 מ"ע .ןג-תמר-םייתעבג
 

 Jennifer Mitzen. 2005. “Reading Habermas in Anarchy: Multilateral Diplomacy and Global ס
Public Spheres”. American Political Science Review no. 99 (3): 401-417. 
 
 



7 

 

 ןויע
 
 .Harold Nicolson. 1988. The Evolution of Diplomatic Method. London: Cassell ס
 
 William J. Roosen. 1973. “The True Ambassador. Occupational and Personal Characteristics ס
of French Ambassadors under Louis XIV”. European Studies Review no. 3 (2): 121-139. 
 
 Tatiana Zonova. 2007. “Diplomatic Cultures: Comparing Russia and the West in terms of a ס
‘Modern Model of Diplomacy’”. The Hague Journal of Diplomacy no. 2: 1-23.   

 
 
 2021 רבמבונב 10 ,8 ,3
 
 הנושארה םלועה תמחלמ רחאל השדחה היטמולפידה
 

 האירק
 

 Maurice A. Low. 1918. “The Vice of Secret Diplomacy”. The North American Review no. 207 ס
(747): 209-220. 
 
 Sieglinde Gstöhl. 2007. “Governance through Government Networks: The G8 and ס
International Organizations”. Review of International Organizations no. 2:1-37. 
 
 D.L. Carr and Emma S. Norman. 2008. “Global Civil Society? The Johannesburg World ס
Summit on Sustainable Development”. Geoforum no. 39 (1): 358-371. 
 

 ןויע
 

 Council of the European Union. 2010. Council Decision 2010/427/EU Establsihing the ס
Organisation and Functioning of the European External Action Service 26 July 2010. Avialable 
at https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eeas_decision_en.pdf 
 
 Woodrow Wilson. 22 January 1917. Address to the Senate of the United States: ‘A World ס
League for Peace’. Available at https://millercenter.org/the-presidency/presidential-
speeches/january-22-1917-world-league-peace-speech 
 
-Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co ס
operation among States, 24 October 1970. 
 

  .)ירבע חסונ( 1945 ,ימואלניבה ןידה תיב תקוחו תודחואמה תומואה תליגמ ס
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 0212 רבמבונב 22 ,17 ,15 
 

 תילבולגה היטמולפידה לש הבחרה תשקה
 

 האירק
 

 Daniel Esty. 2008. “Climate Change and Global Environmental Governance”. Global ס
Governance no. 14 (1): 111-118. 
 
 Tony Porter. 2009. “Why International Institutions Matter in the Global Credit Crisis”. Global ס
Governance no. 15 (1): 3-8. 
 
 Alexander Betts. 2010. “Survival Migration: A New Protection Framework”. Global ס
Governance no. 16 (3): 361-382. 
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