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 הקורס מכסה את .פ כארגון פוליטי בזירה הפנים פלסטינית ובזירה הבינערבית"הקורס יעסוק במאפייני אש
 יעסוק הקורס גם אם יישאר זמן. 1994- הפלסטינית ב ועד כינונה של הרשות1948פרק הזמן שמאז מלחמת 

-פ ועל הפוליטיקה התוך"של אשארגוניים - דגש מיוחד יושם על המאפיינים הפנים.1994בתקופה שמאז 
ף עם מדינות ערב רק במידה ונושאים "הקורס ייגע בעימות עם ישראל ובשאלות הנוגעות ליחסי אש. ארגונית

מטרת הקורס היא לתת לתלמיד היכרות . פלסטינית-אלו רלבנטיים להבנת תיפקודה של הפוליטיקה הפנים
הגישה המאפיינת את הקורס היא הגישה . ודהראשונית עם המערכת הפוליטית הפלסטינית ודרכי תפק

 .  להבדיל מהשיח המיתי של הצדדים המעורבים, מדעית–ההיסטורית 
 – כולל ישראל –המרצה לוקח בחשבון שהתלמידים חסרים רקע מוקדם בהיסטוריה של המזרח התיכון 

 . למעט יידע כללי שרכשו כתלמידים במערכת החינוך הישראלית
חומר הקריאה מכיל עמודים רבים . א חובה כמו גם קריאת החומר הביבליוגרפיהנוכחות בהרצאות הי

 .  באנגלית
 

בסיום הקורס תתבסס לא רק על חומר ההרצאות אלא בעיקר על חומר הקריאה אותו - ) 100 (%הבחינה
המבחן יהיה מבחן חשיבה וניתוח ולא . משתתפי הקורס יצטרכו לנתח לאור היכרותם עם חומר ההרצאות

 .  במבחןכל חומר עזר יהיה מותר לשימוש . הנוכחות בהרצאות היא חיונית כדי להבין את החומר הנלמד.נוןשי
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