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היקף שעות 2 :ש"ס

א .מטרות הקורס:
סוף המאה ה 20-ותחילת המאה ה 21-מתאפיינות בריבוי של אסונות טבע ,סכסוכים
אתניים ומלחמות אזרחים המעמידים במבחן רגישויות מוסריות והכרעות פוליטיות.
תגובה לאסונות אלו ,באה לידי ביטוי ,בין השאר ,בפעילות נרחבת של תנועות וארגונים
בינלאומיים לא ממשלתיים החותרים להפחתת סבל אנושי באופן שאינו מוגבל לזיקות
לאומיות ומקומיות .בקורס נבחן את טיבעם ומאפייניהם של ארגונים בינלאומיים אלו ונדון
במתחים ובדילמות המתעוררות במהלך יחסי נתינה חוצי גבולות וייחודיים אלו.

ב .תוכן הקורס:
קורס זה יסקור את מאפייניו של שדה זה והשחקנים המרכזיים הפועלים בו בישראל
ובמרחב הגלובלי .הקורס ידון במכלול הדילמות ,התפישות ,המושגים ,המשמעויות ומצבי
הרגש המתקיימים ביחסי הנתינה הטרנס-לאומית ויבחן את ההקשר החברתי תרבותי
הרחב בו מעוגנת תופעה זו.
מהלך השיעורים:
הרצאה ודיון בכיתה .יתכן וישולבו במהלך הקורס הרצאות אורח ויוקרנו סרטים )הסטודנטים
יעודכנו על כך בהמשך(.

ג .חובות הקורס:
חובות  /דרישות  /מטלות :נוכחות ,השתתפות בדיונים וקריאה שוטפת של כל פריטי
החובה.
מרכיבי הציון הסופי:
בחינה בסוף הקורס100% :

1
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.166 -151 ,44-54 .המשודרת
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 ריבונות המדינה וסיוע הומניטרי חוצה גבולות:4 שיעור
.(" מוסרי של ניהול אסונות המוניים )"טכנולוגיות מוסריות-  המימד הפוליטי.א
? עניי עירך קודמים-  הכחשת הסבל המרוחק.ב
 מושג הקוסמופוליטיות.ג
חובה
, תאוריה וביקורת." ניהול האסון והפקרת החיים: "טכנולוגיות מוסריות.(2003)  עדי,אופיר
.67-103 :22
Held, D. (2002). “Cosmopolitanism: Ideas, Realities and Deficits”. Pp. 305-324
in D.
Held and A. McGrew (Eds.), Governing Globalization, Power, Authority and
Global Governance. London Polity Press.
רשות
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Hendrie, B. (1997). “Knowledge and Power: A Critique of an
International Relief Operation”. Disasters, 21(1): 57-76.
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 מבט אנתרופולוגי-  סיוע הומניטרי בינלאומי:6 שיעור
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Threshold of Death”. Cultural Anthropology, 20(1): 128-155.
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