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מטרות הקורס ותוכנו:
הפעילות הענפה במרחב הציבורי בישראל במהלך החודשים האחרונים והשינויים החברתיים
במקומות רבים אותם חוללו ההמונים שיצאו לרחובות והארגונים שארגנו אותם ,ההימנעות של
חלקים נרחבים מהציבור מלקיחת חלק ב"פוליטיקה ממוסדת" והמאבק הכלל עולמי המאורגן
כנגד הגלובליזציה של ההון וכנגד מלחמות ,הפכו את המונחים "פעילות חברתית"" ,חברה
אזרחית" ו"אקטיביזם" למונחי מפתח בשיח הפוליטי ובדיון הפילוסופי.
בקורס זה נתמקד בפעילות חברתית ,ב"חברה האזרחית" ,בהתארגנות ,בהתנדבות
ובהתפתחות השיח הפוליטי במרחב הציבורי בחברות הדמוקרטיות; נעסוק ב"מהפכת
ההתארגנויות הלא-ממשלתיות" כאחד מהשינויים המרכזיים בחברות הדמוקרטיות שחלו
במחצית השנייה של המאה ה ;20-נבחן את רעיון "החברה האזרחית" – השם המקובל למכלול
פעולת הארגונים והפרטים השונים במרחב הציבורי; ונדון בארגונים לשינוי חברתי ובתפקידם
כמקדמי פעילות חברתית ,אחווה ותמיכה חברתית ,התנדבות ושיתוף הציבור בתהליכי קבלת
ההחלטות החברתיות .הדיון המושגי בסוגיות תיאורטיות אלה ילווה בתיאורי מקרה ,עדויות
ובתוצאות מחקרי שטח שיבהירו את הסוגיות וידגימו מהם "פעילות חברתית"" ,חברה אזרחית"
בכלל ו"חברה אזרחית ישראלית" בפרט וכיצד היא פועלת.
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 .1השתתפות פעילה
 .2עבודת בית מסכמת
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