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סמסטר :שנתי

מטרות הקורס:
סמינריון עיוני לתואר ראשון המיועד להקנות יכולת לתכנון ,ביצוע וסיכום של חקירה עיונית אקדמית של נושא נבחר,
תוך התמקדות בהיכרות עם הגדרות יסוד ,הבחנות וסוגיות העוסקות בטרור כפשיעה אידיאולוגית/פוליטית/דתית
ובמיוחד בהתמודדות עם ובקֹורבנּות לטרור.
תוכן הקורס:
מרחב העניין ייפרש בין חמישה מוקדים :מוקד ראשון יכלול התייחסות לתופעת הטרור (היסטוריה ,הגדרות ,מטרות,
אסטרטגיות ,טקטיקות וכדומה); הציר המרכזי יכלול שני מוקדי עניין עיקריים :יצרני התופעה – הטרוריסטים
(מאפיינים ,מניעים ,פרופילים פסיכולוגיים וכדומה) מחד ,וקורבנות התופעה (התמודדות עם האלימות ,ההפחדה
והלחץ של טרור מתמשך ושרירותי ,ועוד) מאידך; מוקד רביעי יכלול את יעדי התופעה – הנהגות וממשלים (שינוי
עמדות ומדיניות וכדומה) וכן היבטים של לוחמה בטרור; מוקד חמישי יכלול התייחסות למתווכת דומיננטית
ומשמעותית ביותר בדינמיקה של העשייה הטרוריסטית וההתמודדות עמה ("תיאטרון הטרור") – התקשורת (כולל
אינטרנט ורשתות חברתיות).
מהלך השיעורים:
תכנית הוראה:
מס' השיעור
סמסטר א

סמסטר ב'

נושא השיעור
היכרות עם נושאים וסוגיות בתחום הנלמד;
דיון בנושאים אפשריים לחקירה עיונית וגיבושם;
פיתוח נושאים שנבחרו; הנחיה מהותית וטכנית של בניית
רפראט ועבודה סמינריונית
המשך הנ"ל;
רפראטים ודיונים מלווים; סיכום הקורס

חובות הקורס:
דרישות קדם' :תיאוריות בקרימינולוגיה' ו'-מבוא לפסיכולוגיה'.
חובות  /דרישות  /מטלות :הערכת התלמיד תישען על( :א) גיבוש נושא ושלד לעבודה סמינריונית עיונית (בכתב);
(ב) הצגת העבודה במהלך גיבושה בפני הכתה (רפראט שיוצג לפי לוח-זמנים שיסוכם מראש); (ג) הגשת עבודה
סמינריונית עיונית כתובה; ו(-ד) השתתפות מלאה ותרומה במהלך כל השיעורים.
כתיבת העבודות על-ידי פרטים או זוגות.
מרכיבי הציון הסופי :הציון הסופי יבנה משקלול של ארבעת מרכיבים אלה ( 55% ,15% ,10%ו 20%-בהתאמה).
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