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  מטרות ומבנה

יציבות ,  שינויים פוליטייםרבות והשפיעה עלתופעת הטרור התפתחה לאורך מאה השנים האחרונות במדינות 
 כצורת 20-לוחמת גרילה אך היא התפתחה במחצית השנייה של המאה ה.  משברים ואף מלחמות, משטרים

ארגוני טרור שואפים להשפיע על נושאים פוליטיים תוך שימוש באלימות .  מאבק פוליטית חמושה במדינות שונות
בשנים האחרונות הפך הטרור לבעיה מרכזית של  . טייםופעולותיהם מהוות איום על משטרים ותהליכים פולי

  מדינות רבות מתחבטות .לא רק במזרח התיכון אלא גם באיזורים רבים בעולם, בטחון הפנים במדינות רבות
  . בזכויות האזרח וחופש הציבורתמינימלי לפתח מדיניות יעילה של לוחמה בטרור תוך פגיעה ןבניסיו
החל מן האנרכיסטים ,  21- וראשית ה20-ור במדינות שונות לאורך המאה ה יבחן את התפתחות הטרהקורס

.  החיזבאללה והחמאס, קעידה- של אלתברוסיה הצארית ומרד חג הפסחא באירלנד וכלה בפעולות העכשוויו
את תגובת , דרכי פעולתם ומטרותיהם,  שלהםתאת האידיאולוגיו, הקורס יבדוק את התפתחותם של ארגוני טרור

נשים , יקונבנציונאל-טרור בלתי, לוחמת גרילה, לוחמה בטרורות השונות לטרור והתפתחות אסטרטגיות המדינ
  .  וסוגיות נוספות,תורת האבטחה, תגובה צבאית לטרור, טרור ותקשורת, וטרור

  
  מטלות

עבר נוכחות תיבדק ועל כל היעדרות מ.  קריאה תוך הצגת שליטה בחומר השעורים בנוכחות והשתתפות פעילה .1
 נקודות מן הציון  תעשויות להיות מופחתו) 'לואים וכולא כולל מי(ידי האוניברסיטה -להיעדרויות המאושרות על

לצורך העשרת הדיונים .  ציוןאת ה שפר באופן משמעותיעשויה לבדיונים השתתפות פעילה , מצד שני.  הסופי
קטעי עיתונות אקטואליים ) השיעור בתחילת(בכיתה הסטודנטים מתבקשים להביא לכיתה ולמסור למרצה 

 מהלך הקורסכל  קטעי עיתונות בשמונהית להביא לפחות /על כל סטודנט.   או בטחון פניםטרורהעוסקים בענייני 
גם השתתפות פעילה זו תובא .   לרשום שם ומספר זהות על קטעי העיתונותנא.  )רצוי לפחות ארבעה בכל סמסטר(

  .בחשבון לצורך הציון
-בחומר אודיונרחב  במהלך ההרצאות יעשה שימוש . הבחינה תכלול את חומר ההרצאות והקריאה.  בחינה .2

  . גם בבחינהל של הקורס ויוכליחומר זה מהווה חלק אינטגראל.  'יוקרנו קטעי סרטים וכד, ויזואלי
.  רך בע' עמ5-6 צריך להיות תרגילהיקף ה.   על נושא מתוך רשימת נושאים שתחולק בכיתהתרגילכתיבת  .3

    . סיום הסמסטר הראשון עם המרצה לפניתרגילחובה לאשר את נושא ה
  

  הרכב הציון הסופי
  65%              :בחינה

  15%          :השתתפות פעילה
  20%            :תרגיל כתוב
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