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אתר הקורס באינטרנט:
א .מטרות הקורס:
הקורס נועד לדון בתופעת האלימות הפוליטית על היבטיה התיאורטיים והמציאותיים תוך התמקדות בחברה הישראלית.
ב .תוכן הקורס:
ההבחנה בין סטייה ופשיעה ובין התנהגות פוליטית הולכת ומטשטשת במובן זה שקבוצות בעלות מטרות פוליטיות
מאמצו ת דרכי פעולה בלתי לגיטימיות וקבוצות סוטות נוקטות באמצעים פוליטיים על מנת לזכות בהכרה חברתית.
ההיסטוריה של הסטייה הפוליטית בחברה הישראלית מורכבת ונוגעת במישורים שונים :יחסי ימין שמאל ,חרדים
חילוניים ,שיח השואה ,מזרחיים אשכנזים ועוד .במהלך הקורס נתמקד בהצגת גישות תיאורטיות המתמקדות באלימות
הפוליטית ובניתוח דפוס זה בחברה הישראלית ,כמו גם בתגובת החברה למשפטים של עבריינים פוליטיים.
מהלך השיעורים:
הרצאות פרונטאליות תוך שימת דגש על דיון עם הסטודנטים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
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8
9
10
11
12
13

המחתרת היהודית
דפוסי האלימות בקרב החרדים
אלימות על רקע עדתי
משפט פוליטי
סיכום
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