קורסים 2020-2021
היסטוריה כללית
אידיאולוגיה ,מדע ומלחמה בעידן הקיצוניות
ד"ר אמיר טייכר
התרגיל יעסוק בסוף המאה התשע-עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים ,תוך מתן דגש לשינויים
בטכנולוגיה ,במדע וברפואה ,למלחמת העולם הראשונה ,למהפכה הקומוניסטית ולסטליניזם ,לעליית
הפאשיזם ,לנאציזם ,ולבסוף לעיצוב המחודש של אירופה אחרי מלחמת העולם השניה .נלמד לנתח מגוון
של מקורות ,לקרוא מאמרים ,לחפש חומרים ולבחון באופן ביקורתי טענות היסטוריות .לתשומת לבכם,
השתתפות בשיעור מחייבת נוכחות ,קריאה מרובה והשתתפות פעילה בדיונים.
נאציזם וגזענות
ד"ר אמיר טייכר
הסמינר מי ועד לתלמידים ברמת פטור בגרמנית המתעניינים בנושאים הנוגעים לנאציזם ,תורות גזע
ואאוגניקה .נלמד ביחד להתמודד עם חומרים ארכיונים שונים ,ובכללם כתבי יד ,ונרכוש מיומנות פענוח,
צירוף ומחקר .ההצטרפות לסמינר בתיאום עם המרצה בלבד.

היסטוריה של עם ישראל
תולדות השואה  -קורס מקוון
פרופ' חוה דרייפוס
הקורס תולדות השואה ,יתבסס הן על הקורס המקוון ,הנמצא בפלטפורמת ה -MOOC (Massive Open
)Online Courseשל קורסרה ) (Courseraוהן על שישה מפגשים שיערכו בכיתה .במהלך הסמסטר נעסוק
בשנים  1933-1945ונדון בהיבטים שונים של שואת יהודי אירופה ובכללן :התפתחות המדיניות האנטי
יהודים של גרמניה הנאצית ,יהודי גרמניה וסביבתם בשנות השלושים ,החברות האירופאיות השונות
ויחסן ליהודים בתקופת השואה ,התפתחות הפתרון הסופי ,ודרכי התגובה השונים של החברות היהודיות
והלא יהודיות לרצח יהודי אירופה.
אייכמן ואנשיו  -התגבשותו ופעילותו של מנגנון הרצח
ד"ר רוני שטאובר
מטרתו של הקורס לבחון את דמותם ,דרכם ופעילותם של "רוצחי המכתבה"  -פקידי מנגנון הרצח שמלאו
תפקיד מכריע בתכנון ובביצוע של מהלכי הפתרון הסופי .מדובר בעיקר בקציני משטרת הביטחון של
הס"ס שפעלו בברלין ובנקודות שונות ברחבי אירופה .בחינת פעילותם תאפשר הבנת הדינמיקה בה
התפתח מנגנון הרצח והפתרון הסופי ובכלל זה הקשרים הענפים של אנשי אייכמן עם המנגנונים
הבירוקרטים השונים בגרמניה וברחבי אירופה שתרמו את חלקם לביצוע רצח היהודים.
השואה במזרח אירופה
פרופ' חוה דרייפוס
הקורס יעסוק בגורל יהודי מזרח אירופה השואה ,תוך התייחסות ממוקדת ביהודי פולין ,ליטא ,בילורוס,
אוקראינה וברית המועצות .לצד העיסוק באירועים היסטוריים שקדמו לשנות מלחמת העולם השנייה אך
עיצבו אותה בפועל ,נדון הן בתקופת השואה והן בשאלות של זיכרון והיסטוריה.

עליות ,עדות ומזרחים :מבוא ל'ישראל השנייה'
ד"ר נוח שמואל גרבר
מה בין 'ספרדים טהורים' לבין הקהילה המערבית שיצאה לדרך עצמאית בשנת  ?1860ומה בין 'קווקזים'
לבין קהילת יהודי גיאורגיה? ואולי אנו חבים את 'העלייה הראשונה' לא לקומץ יהודי תימן אלא לביתא
ישראל שבאתיופיה? מטרת הקורס 'לעשות סדר' היסטורי בין קהילות שונות של יהודים לא-אשכנזים
שפיתחו זיקה מסורתית לארץ ישראל/פלשתינה לפני ובמקביל להתגבשות התנועה הציונית .לאורך
התרגיל נלמד על פזורות יהודיות במזרח שהיו להן קהילות לוויין בארץ ,ועל השווה ועל השונה בין הציבור
הספרדי והמזרחי שישב פה ,לבין הפלשתינים מחד גיסא ,והאשכנזים מאידך גיסא .תשומת לב מיוחדת
תינתן לתמורות אידאולוגיות ופוליטיות שחוותה האינטליגנציה הספרדית הילידית ולניצנים של 'כור
היתוך מזרחי' בתקופת המנדט .נלמד על המחקר הרב-תחומי של עדות המזרח במסדרונות האקדמיה של
המדינה שבדרך ועל העניין התרבותי של היישוב החדש בחלק מן הקהילות הללו .במהלך הקורס נשווה
באופן מבוקר להתפתחויות בתחומים משיקים בישראל של העשור הראשון ואף לאחר מכן .נוכחות
שוטפת חובה כאשר מרכיב משמעותי של הציון הסופי יינתן על השתתפות פעילה במפגשים.
יהודי מזרח אירופה :היסטוריה ,חברה ותרבות 1939-1600
ד"ר סקוט אורי
הקורס יעקוב אחרי החוויה היהודית במזרח אירופה מעת החדשה המוקדמת ועד פרוץ מלחמת העולם
השנייה .במהלך הסמסטר ,נתרכז בקשרים עם השלטון ,שינויים אינטלקטואליים ודתיים בקרב היהודים,
שינויים חברתיים שהתלוו למודרניות ,מאמצים להשתלב בחברה הסובבת ותגובות נגד ,ולידתן של תנועות
פוליטיות מודרניות .בנוסף למאמרים אקדמיים ומקורות היסטוריים נשתמש גם בספרות ,בשירה
ובמקורות ויזואליים על מנת לעקוב אחרי אספקטים שונים של החוויה היהודית במזרח אירופה.
העימות היהודי-ערבי בארץ ישראל1939-1905 ,
פרופ' מאיר חזן
מטרת השיעור היא לסקור ולנתח את ההשקפות האידיאולוגיות והעמדות הפוליטיות שרווחו בחברה
היישובית בנוגע ליחסי יהודים-ערבים בארץ ישראל מימי העלייה השנייה ועד לפרוץ מלחמת העולם
השנ ייה .בשיעור ייבחנו דפוסי ההתייחסות כלפי ערביי הארץ ,הפולמוס באשר לקיומה של תנועה לאומית
ערבית ,המתווים האפשריים שהועלו לפתרון העימות בין שני העמים וגורם הזמן כמרכיב חיוני בעיצוב
השקפות בני התקופה.
"הפתרון הסופי"  -התפתחות ,מבצעים ,קורבנות
פרופ' חוה דרייפוס
הקורס יעסוק בהתפתחות "הפתרון הסופי" ובשלבים העיקריים שהובילו לרצח יהודי אירופה בתקופת
השואה .במהלך השנה נבחן את עמדותיהם של בכירי המשטר הנאצי שהנחו והובילו את תהליך הרצח כמו
גם את אלו שנטלו חלק פעיל בהשמדת היהודים באתרים השונים .במקביל נעסוק בקורבנות היהודים
ובהתנסות היהודית באתרי המוות ובמחנות ההשמדה תוך התבססות על מגוון מקורות מתקופת השואה
ומהשנים שבאו אחריה .כמו כן נעמוד על יסודות הכתיבה האקדמית ונשאף לשפר מיומנויות של קריאה
ביקורתית וניתוח מקורות.
ישראל וגרמניה  -זיכרון ,דיפלומטיה וביטחון
ד"ר רוני שטאובר
מטרת השיעור לבחון את התפ תחות היחסים בין ישראל לגרמניה המערבית מאז הדיונים והחתימה על
הסכם השילומים ועד לכינון היחסים הדיפלומטיים .הקורס יעקוב אחר השינוי ביחס לגרמניה המערבית
מחרם מוחלט ועד לתפיסת "גרמניה אחרת" והניסיון להפוך אותה לבעלת ברית מתוך זיקה "לחוב
המוסרי" .בין השאר נעסוק במגעים הדיפלומטיים לקראת החתימה על "הסכם השילומים"; בוויכוח
העקרוני בארץ לגבי הסכם השילומים; בהפיכתה של גרמניה לבעלת ברית וספקית נשק לישראל;
בהשפעות ההדיות בין מדיניות חוץ למדינות פנים ביחסים עם גרמניה.

אנטישמיות :מחקר אקדמי על היסטוריה ושנאה
ד"ר סקוט אורי
הסמינר יתרכז בדרכים השונות בהם הוגי דעות ,היסטוריונים וחוקרים הבינו וכתבו על המקורות,
ההתפתחות ועתיד תופעת האנטישמיות/שנאת יהודים .לצד קריאה צמודה בחיבורים קלאסיים של
מרקס ,הרצל ופינסקר ,נקרא גם כתיבהם של חנה ארנדט ויעקב כ"ץ וחיבורים עכשיווים יותר כמו אלו של
שולמית וולקוב ורוברט ויסרטיך .דרך קריאה ודיון בטקסטים העוסקים באנטישמיות ננסה להבין כיצד
הבינו את התופעה בעבר וכן מה הניתוחים הללו מעידים על תפיסת העולם של המחבר וכן על תפיסת
העולם שלנו.
עלילת הדם בימי הביניים
פרופ' גרמי כהן
עיון יסודי בהאשמה האנטי-יהודית המזעזעת ביותר בעולם הנוצרי :שורשיה ,השתלשלותה וביטוייה של
עלילת הדם בהיסטוריה ובספרות .נשלב את ניתוח המקורות מימי הביניים עם פניות למחקרים מודרניים
חדשניים כדי להבין את היחס המורכב בין התיאולוגיה הנוצרית לתרבות העממית ,וכדי להבחין בין
מציאות לדמיון ביחס של החברה הנוצרית לעם היהודי.

מדע המדינה
הפוליטיקה של אי-שוויון וחלוקת משאבים
ד"ר אלון יקטר
אחת מסוגיות הליבה של הפוליטיקה המודרנית היא האופן בו ממשלות דמוקרטיות מחלקות משאבים
מחדש בין אזרחיהן .הנושא מקבל משנה תוקף בעשורים האחרונים נוכח העלייה המתמשכת באי-השוויון
הכלכלי במערב והשחיקה במדיניות החברתית שנועדה להפחיתו .הסמינר יעסוק בגורמים הפוליטיים
שמסבירים את המגמות הללו ואת ההבדלים בהן בין מדינות דמוקרטיות שונות .במהלך הסמסטר נעסוק
במספר שאלות יסוד :מהן המגמות העכשוויות ברמות אי-שוויון כלכלי ומדיניות רווחה בתוך ובין מדינות
המערב? כיצד גורמים כגון דעת קהל ,מוסדות פוליטיים ושסעים חברתיים ואתניים משפיעים על אי-
שוויון ומדיניות חלוקת משאבים במדינות שונות? כיצד הדפוסים הללו משתנים עקב התרחבות
הגלובליזציה ועליית כוחם הפוליטי של המגה-עשירים? הסמינר יעסוק בסוגיות הללו במבט השוואתי וכן
יבחן את מקומה של ישראל ביחס למערב.
אנחנו והם :פוליטיקה אתנית במדינות דמוקרטיות
ד"ר אלון יקטר
ריבוי זהויות ושסעים אתניים הינו אחד האתגרים המרכזיים והמורכבים ביותר עימם מתמודדות
דמוקרטיות מודרניות .על אף שהסוגיה הזו אינה חדשה ,היא תופסת מקום משמעותי יותר בשיח הציבורי
בשנים האחרונו ת ,עם הגידול בהגירה ,בכוחן של מפלגות פופוליסטיות ובמתחים בין קבוצות אתניות
שונות בדמוקרטיות מערביות רבות .הפרוסמינר יבחן מספר שאלות יסוד הקשורות בפוליטיקה אתנית
במשטרים דמוקרטיים בני ימינו :מהן זהויות אתניות? אילו גורמים משפיעים על חשיבותן בזירה
הפוליטית? מה השפעתן על תפקודה של הדמוקרטיה ,שגשוגה הכלכלי ,האופן בו היא מחלקת משאבים
בין קבוצות שונות ויחסי הקבוצות האתניות בתוכה? מהן הדרכים השונות בהן מדינות דמוקרטיות מנסות
להתמודד עם האתגר הזה? הקורס יעסוק בשאלות הללו מזווית השוואתית וגישה מחקרית אמפירית.

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערבי
פרופ' דן רבינוביץ

הקורס בוחן את ההקשרים הסביבתיים-חברתיים של הסכסוך הישראלי ערבי מאז סוף המאה ה  19ועד
ימינו .טענתו העיקרית היא שמרכיב היסוד של הסכסוך  -התחרות הלא שוויונית בין שתי תנועות
מלאימות  -הוא שקבע במידה רבה את גורלם של תהליכי עמוק סביבתיים משמעותיים :גדלי
האוכלוסיות ,תפרוסת היישובים ,מים ,אנרגיה ,תחבורה ,ייעור ,תכנון ועוד.
תאוריות למתקדמים :תאוריות בריבוד ואי שוויון
ד"ר יצחק ששון
מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את הידע של הסטודנטים ביחס למגוון הגישות ומסורות המחקר
הסוציולוגי בנושא אי-שוויון בחברה מודרנית .נעסוק בסוגיות של צדק חלוקתי ,סטטוס שיוכי והישגי
כבסיס לריבוד ותהליכי יצירת הריבוד .לצד התיאוריות נכיר דוגמאות אמפיריות מתחומי החיים השונים
(שוק העבודה ,השכלה ,בריאות וכן הלאה) ונדון בהיבטים של מדידת אי השוויון.

פסיכולוגיה
ערך עצמי ,גזענות ,וסקסיזם :שיפוט אוטומטי של העצמי והזולת
פרופ' יואב בר ענן
שיפוט עצמי ושיפוט אחרים אלו פעולות שכיחות מאוד בקרב בני-אדם ,וקשה להגזים בהערכת השפעתן
על רווחתנו ורווחת הזולת .בני-אדם מסוגלים לשפוט את עצמם ואחרים באופן אוטומטי ,ללא מאמץ ,ללא
כוונה ,ואולי אפילו ללא מודעות .בסמינר אמפירי זה ,נלמד כיצד פסיכולוגים חוקרים שיפוט חברתי
אוטומטי ,בהקשר של ערך עצמי ,גזע נות וסקסיזם .כמו כן ,נבחן דרכים להוסיף ידע בנושא באמצעות
מחקר אמפירי.
את הקורס נתחיל בשבועות אחדים של מבוא למחקר על שיפוט ,בדגש של שיפוט אוטומטי ,שיפוט העצמי,
ושיטות מדידה לא ישירות .לאחר מכן ,בעזרת דוקטורנטים החוקרים את הנושא במעבדה של פרופ' בר-
ענן ,נציג נושאי מחקר עכשוויים במעבדה .לאחר מכן ,הסטודנטים בקורס יציעו מחקר אמפירי שמטרתו
להוסיף ידע באחד מנושאי המחקר שהדוקטורנטים הציגו .בסמסטר ב' ,הסטודנטים יכינו ויריצו את
המחקר שהציעו ,וינתחו את תוצאותיו .העבודה המסכמת בקורס תציג את המחקר ואת ממצאיו.
הקונפליקט היהודי ערבי
פרופ' יואב בר ענן
קורס מיוחד המשלב התנסות ותיאוריה בהתמודדות והבנת קונפליקטים בין קבוצות תוך התייחסות
ספציפית לקונפליקט הערבי -יהודי .הקבוצה תורכב מתלמידים יהודים וערבים ממחלקות שונות שיעבדו
כקבוצת התנסות ולימוד .הקורס יכלול התנסות בתהליך בין קבוצתי מתמשך והרצאות בנושאים הבאים:
קונפליקטים בין קבוצות ,שינוי עמדות וסטריאוטיפים ,עיבוד אינפורמציה ,תהליכים אמוציונליים
וקוגניטיביים של קונפליקט.
הקורס יועבר ע"י צוות מרצים מהחוג לפסיכולוגיה וצמד מנחים  -יהודי וערבי מנווה שלום.

היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
וילם פלוסר :מפילוסופיה של השפה לפילוסופיה של הטכנולוגיה
פרופ' עמוס מוריס-רייך
וילם פלוסר מפורסם בראש ובראשונה הודות לספרו לקראת פילוסופיה של הצילום ולכתביו ביחס
לטכנולוגיה משנות השמונים של המאה העשרים ,אותם חיבר לאחר ששב לאירופה ממנה נמלט כפליט
לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה .ספריו המוקדמים ,אותם כתב בברזיל ,עסקו בפילוסופיה של השפה,
ב קשר שבין שפה ומציאות ,או בהיסטוריה של השטן .האם נכון לדבר על "פלוסר המאוחר" (פילוסופיה של
הטכנולוגיה) לעומת "פלוסר המוקדם" (פילוסופיה של השפה)? או שמא ניתן להצביע על שאלות ,אופני

דיון והמשגה ,הנחות ,רגישויות ,או טיעונים החוצים את עבודותיו המוקדמות והמאוחרות כאחד? כאשר
שאלות אלו ברקע הדיון ,נקרא יחד בעבודות המוקדמות של פלוסר ,ובספרות המחקרית הקיימת עליה.

ביולוגיה וחברה  :גזע ?,לאום וגזענות במאה  20-21ובמגפת הקורונה
ד"ר סנאית גיסיס
בסמינר נדון באופני הכינון והשימוש ב?גזע? וב?לאום? במאות ה ,?20-21-בעיקר ממלחמת העולם השנייה
ועד עכשיו ,באמצעות תורות אבולוציה ,רפואה ,גנטיקה ,נגזרותיהן והמשגותיהן; בהשלכות העמוקות של
דרכי כינון אלו על הסיפר ההיסטורי ,על הזהות והקיום בפועל של קבוצות ועל הזהות הסובייקטיבית של
היחידים .נדון גם בהיסטוריה של כינון הלאום היהודי באמצעות ?השוני היהודי הביולוגי? מראשית המאה
ה 20-ועד עכשיו; נבחן את פרקטיקות ההגזעה והגזענות בטווח הזמן של הסמינר ,את ההיסטוריה של
ביטוייהן במדינת ישראל ובמוסדותיה ,את השלכותיהן על תנועות הגירה ופליטו?ת ,וכיצד מגפת הקורונה
חושפת את מפת הגזענות הגלובלית

ספרות
Human Stains: Jewish American Literature After 1945
Dr. Hannah Pollin-Galay
In this class we will explore the development of Jewish culture in America during the last half
century. As we do so, we will pose broad questions about human community, race, memory
and immigration. We will closely read seminal literary works by authors such as Philip Roth,
Grace Paley, Saul Bellow, Adrienne Rich, Isaac Bashevis Singer, Nicole Kraus and others.
We will view films such as The Gentlemen's Agreement (Elia Kazan), A Serious Man (Coen
brothers) and Fiddler on the Roof (Norman Jewison), as well as excerpts from popular
television shows such as The Goldbergs and Curb Your Enthusiasm. We will grapple with the
controversial question of if and how Jews 'became white' in America and why that matters.
More broadly, we will explore themes of social inclusion and exclusion, markers of Jewish
difference, the problem of responding to the Holocaust, American assimilation and its
discontents, and the power of language to create or erase community.
פאשיזם ואנטי-פאשיזם :איטליה במאה העשרים :ספרות ,קולנוע ,ופוליטיקה
פרופ' אורי כהן
הסמינר יבחן את הספרות ההיסטוריה והפוליטיקה באיטליה במאה העשרים דרך מיקוד בפשיזם
וההתנגדות לו ,באמצעות קריאה של ספרות ,קולנוע ותיאוריה ביקורתית והתבוננות במעבדה של ההווה.
הסמינר מתחיל במפנה המאה עם המעבר לתרבות של איטליה המאוחדת דרך דמותו של פירנדלו ,כתיבתו
המהפכנית בפרוזה ובתיאטרון ועומד על הקשרים לפוטוריזם וחלקם בכניסה של איטליה למלחמת העולם
הראשונה .תוצאותיה של המלחמה ,עליית הפשיזם ומלחמת העולם השניה ,ייבחנו ביצירתו של אלברטו
מורביה ,וסופרים י הודים איטלקים כגון אלזה מורנטה ,נטליה גינזבורג ופרימו לוי .בשנים שלאחר
המלחמה ,עליית הניאוריאליזם ,הנס הכלכלי והאלימות הפוליטית של סוף שנות השבעים יבחנו לאור
המתח הזה ביצירות של רוסליני ,פאזוליני ,פליני ,ארי דה לוקה ,מרקו טוליו ג'ורדנו (מיטב הנוער) ועד
אלנה פרנטה.
Double Vision: Readings in Palestinian and Hebrew/Jewish Fictions
ד"ר מנאר מח'ול
הסמינר הזה צומח מתוך קריאה של הטקסטים של הסכסוך מפרספקטיבה כפולה ,הן של המרצים והן של
הסטודנטים .קריאה כזו נעה בין עברית וערבית ,כאשר הדיון יתנהל באנגלית ,שמהווה מדיום ניטרלי

לדיון שלעולם איננו קל.
נתמקד בקריאה ובחוויה של פירוש טקסטים פלסטיניים ועבריים/יהודיים מרכזיים מתחילת המאה ה.20-
מתוך הטקסטים האלו נבחן איך תפשו פלסטינים ויהודים את המציאות הפוליטית והחברתית בת זמנם.
הסמינר יתמקד בפירוש הטקסטים ,במילים אחרות ,אנחנו רוצים להבין איך קוראים פלסטינים ויהודים-
ישראלים ,מבקרי ספרות ,וחוקרים אינם מבינים אחד את השני ,ולמה? ולבסוף ,נרצה למצוא
אינטרפרטציה חדשה מתוך אותו מבט כפול של הסיפור וההיסטוריה בפלסטין/ישראל.

פילוסופיה
מעמד ,גזע ,מגדר :פולמוסים על אי-שוויון חברתי
ד"ר נוה פרומר
נבחן סדרה של מחלוקות בשאלה כיצד להבין את היחסים בין שלוש תצורות עיקריות של אי-שוויון ,בידול
או אפליה :מעמד ,גזע-מוצא -אתניות ומגדר .נשאל האם מדובר בעניינים שונים ונפרדים או במערכת של
זיקות גומלין .האם אחת מן התצורות יסודית יותר מן האחרות ויכולה להסביר אותן או שלכל אחת יש
הגיון משל עצמה .האם מדובר בהבדלים ממשיים או באפקטים פוליטיים (למשל ,האם יש לדבר על גזענות
או על הגזעה) .והאם מה שעומד ביסוד התצורות הללו הוא אי-שוויון חומרי ,ריבוד חברתי ,או
אסטרטגיות שונות לשיעתוק של כח פוליטי .נקרא סדרה של מחקרים ופולמוסים המבקשים לתפוס עמדה
בשאלות אלה .בין היתר ,דיונים על התפר בין מגדר ומעמד; הזרם המתגבש של תיאוריית שיעתוק חברתי;
וויכוחים בין גישות מתחרות במחקר פוסטקולוניאלי.

לימודי נשים ומגדר
'אני המזרחית שאתם לא מכירים' -כותבות זהות ב'אזור הגבול'
ד"ר רוני הלפרן
כיצד כותבות יוצרות מזרחיות בנות הדור השני להגירה את אפשרויות הזהות המתכוננת בהצטלבות
היחודית לתרבות המקומית של מגדר-אתניות -ומעמד? המושג איזור גבול של גלוריה אנזלדואה ,מציע את
המרחב הנפתח על קו הגבול (בין גברים לנשים ,בין אשכנזים למזרחים ,בין מרכז לפריפריה) ,כקטגוריה
פורה לאיתור הדיאלוג של המאבק התרבותי כמו גם לתצורה היחודית של הזהות המתכוננת באיזור
הגבול ,שעקבות המאבק הזה מהדהדים בה ,אך אינם מוכרעים לכאן או לכאן ,אלא בתודעה חדשה
שבסיסה ביחס חדש ורדיקאלי למרחב.
בשיעור זה אבקש לקרוא בעבודתן של היוצרות הבולטות בתרבות הישראלית שמתמודדות עם הסוגיה.
מהספרות :רונית מטלון ודורית רביניאן ,ובקולנוע :רונית אלקבץ וחנה אזולאי.

משפטים
The Israeli-Palestinian Conflict - Two Points of View
Dr. Daphna Shraga
מדינת הלאום ורב תרבותיות
פרופ' עופר יצחק בנבג`י
הקורס יעסוק ביחס המצוי והרצוי בין המדינה הליברלית לקבוצות הלאומיות שחיות בה .הוא יעסוק
בעיקר בשלוש שאלות .א .האם מדינה יכולה להגדיר את עצמה כמדינת לאום מסוים  -המוגדר באמצעות
תרבות ומוצא אתני  -מבלי להפלות אפליה פסולה פרטים השייכים ללאומים אחרים? או שמא מדינה
ליברלית חייבת לאמץ מודל של לאומיות אזרחית שלפיו הלאום שלו המדינה "שייכת" מוגדר באמצעות
אזרחות במדינה הזו? ב .האם מדינה ליברלית נדרשת להכיר בקבוצות של מיעוט תרבותי ,ולהגן על השפה
וצורת החיים של הקבוצות הללו באמצעות החוקה והחוק .ג .בחלקו השלישי של הקורס נעסוק בזכות
הפרישה של קבוצות לאומיות ,ובזכויות הטריטוריאליות של הקבוצות הללו .באילו תנאים יש לקאטלונים
ולבאסקים זכות לפרוש מספרד ,לסקוטים זכות לפרוש מהממלכה המאוחדת ,ולקנדים דוברי צרפתית

זכות לפרוש מקנדה .אחרי שנסקור תשובות שונות לשאלות הללו ,נעבור לעסוק בזכות של היהודים
למדינה בארץ ישראל\פלסטינה ,יהודיותה של מדינת ישראל ,ומעמדו הראוי של המיעוט הערבי בה.
משפטי שואה  -בין הוכחה להכחשה
עו"ד רחל לויתן
עקרונות שלטון החוק -שלטון החוק בגרמניה הנאצית.
תעמולה וחקיקה המאפשרות אפליה ורצח.
הדרך למשפטי נירנברג -משפטים בבריה"מ.
משפטי נירנברג ואמנת לונדון.
משפטים העוסקים בשואה לאחר המלחמה -אירופה ,ישראל ,ארה"ב ועוד -הלקח המשפטי.
הכחשת השואה ,עיוות השואה -ההתמודדות.
שמירה על זיכרון השואה -החלטות בינלאומיות.

