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 מטרות הקורס:תקציר ו .א

התנגשויות אלימות בין אזרחים לבין המדינה מעלות מספר שאלות לגבי הנסיבות והתנאים 

 שבהם מאבקים חברתיים הופכים לאלימים. ראשית, דמוקרטיה מקנה כלים לשינוי חברתי

שהם על פי רוב יעילים יותר מאשר אלימות, הפוגעת הן במסגרת הדמוקרטית עצמה, והן 

בלגיטימציה הציבורית של המחאה, ולכן עלולה להביא יותר נזק מאשר תועלת. שנית, 

השימוש באלימות כרוך במחיר אישי וקבוצתי שעלולים לשלם אלה המעורבים בה. עם זאת, 

לי מחאה, מקבוצות חברתיות שונות ומגוונות, מתנגשים כמות לא מבוטלת של אזרחים פעי

התנגשויות קורס זה יקנה לסטודנטים ידע בחקר מחאות ובאלימות עם המדינה ועם סוכניה. 

כפי שבאים  ןהשל יעסוק בביטוייםו, על בסיס ספרות מחקרית עדכניתאלימות על רקע פוליטי 

 השוואתית של זירות מאבק נבחרות., תוך כדי בחינה ובעולם לידי ביטוי כיום בישראל

Violent clashes between civilians and the state raise several questions about the 

circumstances and conditions under which social struggles become violent. First, 

democracy provides tools for social change that are often more effective than 

violence, undermining both the democratic framework itself and the public legitimacy 

of protest, and therefore may do more harm than good. Second, the use of violence 

involves an individual and group cost that those involved may pay. However, many 

protest activists from various and diverse social groups are in violent conflict with the 

state and its agents. This course will provide students with knowledge in the study of 

protests and violent clashes of a political background based on current research 

literature, and will deal with their expressions as expressed today in Israel and around 

the world, while comparatively examining selected arenas of struggle. 
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