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  תיאור ומטרת הקורס
בהקשר של ארגוניות -חברתיותות הקורס עוסק בפסיכולוגיה צבאית ומתמקד בהתנהגות אנשים ומסגר

לאחר . בתחילת הקורס נגדיר מהי פסיכולוגיה צבאית ומה מאפיין אותה. מלחמה וקרב והתכוננות אליהם
ללחימה מוטיבציה , סוציאליזציה צבאיתאימונים ו, קרבבשל החוויה הפסיכולוגית רכיבים נדון בממכן 

לך הקורס נשלב מדי פעם הרצאות אורח של מומחים במה. נדון גם  בהפעלת אלימות והשלכותיה. ומרכיביה
  . כמו גם ניתוח חומר אומנותי ודוקומנטרי

  דרישות הקורס
  . קריאת מאמרים ודיון בכיתה. השתתפות פעילה בשיעורים

שיעור :  מועד קבלה של עבודת הבית). ללא ציון,  מכלל הציון הסופי30 %משקל הגשת העבודה (עבודת בית 
עבודת ).  מן הציון הסופי בקורס70%משקל המבחן הוא (בית מבחן  .10שיעור מספר : שהמועד הג. 6מספר 

 ניתוח של קטעי קריאהיישום תיאוריות שילמדו בקורס לעל שניהם אמצע הקורס ומבחן הבית מבוססים 
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