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 מטרות הקורס .1

לסקור במהלך קורס שנתי זה את כל הדוגמאות של מלחמה בתרבות ) או באפשרותינו(אין בכוונתינו  
ולהדגים את ריבוי ,  לעמוד על מאפייניה העיקריים של המלחמה לדורותיהמטרת הקורס היא. האנושית

יעשה נסיון לזהות את מרכיביהן העיקריים של מלחמות , בעיקר. ההתמודדויות האלימות הנכללות במונח זה
ולעמוד על השוני והמשותף במרכיבים אלה כפי שהתגלו בחברות ובתרבויות , שונות במהלך ההיסטוריה

 .שונות
 
 צורת הקורס .2

בהתאם למודל שיוצג המיועד לכלול את מרכיביה העיקריים של חוויית , עיקר הקורס יחולק לשלושה חלקים
 :המלחמה

 . יתמקד באופיים המשתנה של הלוחמים בהיסטוריההחלק הראשון
 . ידון בצורות השונות של לחימההחלק השני

 .הקרב יתרכז באמצעים השונים שבאו לביטוי בשדה החלק השלישי
 
 חובות הקורס .3
 .השתתפות שוטפת ופעילה בשעורים מהווה חובה בסיסית -
 . והבחינה המסכמת תבחן הכרות זאת, הכרת הביבליוגרפיה היא חיונית -
 .  אחד בכל סמסטר–בהתאם להנחיות המרצה , ) עמודים5כל אחד בסביבות ( כתיבת שני תרגילים -
כ "סה( מהציון הסופי 25%כל תרגיל .   עם ממוצע שני התרגיליםמתבחינה המסכשלב ציון ההציון הסופי י -

 .   מהציון הסופי50%הבחינה ; )50%
 
 ביבליוגרפיה.     4
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