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עברית

תנאי קדם
במידה ולמדת את אחד מהקורסים הרשומים מטה ,בעלי תוכן זהה ,לא תוכל
להירשם לקורס יציבות משטרית נוכח אסונות ): (3875
 - 2425עולמות עירוניים

נושאי הקורס
משטרים שונים מגיבים בדרכים שונות לאסונות טבע ואסונות מעשה ידי אדם .למשל ,ברית המועצות
הקומוניסטית הגיבה לאסון בכור בצ'רנוביל ב 1986-אחרת מיפן הדמוקרטית לאירוע דומה בפוקושימה
ב ,2011-בגלל השוני במבנים השלטוניים ובתרבויות הפוליטיות שלהן .סוג המשטר ,דמוקרטי או לא-
דמוקרטי ,מכתיב את מידת הריכוזיות של קבלת ההחלטות הלאומית ,את מידת השקיפות לגבי היקף
הנזק ומשך הזמן הצפויים של הארוע ,ומכאן גם את היכולת לגייס את הציבור לפעולה הנדרשת.
משטרים דמוקרטיים ולא -דמוקרטיים נבדלים זה מזה גם בערך שהם מייחסים לחיי אדם ,מה שבתורו
מכתיב את אסטרטגיות הפעולה שבה יבחרו בבואם להתמודד עם אסונות מהסוגים שבהם אנחנו

עוסקים.
קורס זה נועד לתאר ולנתח את הקשרים בין סוגי המשטרים )דמוקרטיים או לא דמוקרטיים למיניהם(
לאופן התמודדותם עם אסונות מעשה ידי אדם )פעולות טרור ,דליפות רעלנים או קרינה ממתקנים
תעשייתיים וצבאיים ועוד( או אסונות טבע )רעידות אדמה ,התפרצות הרי געש ,בצורת ,שריפות ,מחלות
ועוד( .כמקרה מיוחד נדון במשבר האקלים כמשבר מתגלגל בעל השפעה ארוכת טווח .לסיום ,נבדוק
את תקפות ההנחות שמשטרים דמוקרטיים מגיבים אחרת לאסונות ממשטרים לא דמוקרטיים ושיש
שוני בעמידות של משטרים שונים לזעזועים פוליטיים בתגובה לאסונות ,בשל ההבדלים בעומק
הלגיטימציה הציבורית שלהם.

מטרות הקורס
הקורס נועד לבחון האם ואיך אסונות מעשה ידי אדם ואסונות טבע מייצרים תגובות שונות של משטרים
מסוגים שונים )דמוקרטיים ולא דמוקרטיים( וכיצד משטרים מסוגים שונים מגיבים על אסונות כאלה.

מבנה ציון הקורס
 2תרגילים  -סה"כ ) 30%כל תרגיל  ,15%ציון מינימלי  60בכל אחד מהתרגילים כתנאי להגשה לבחינה(.
מבחן גמר .70% -

שעות קבלת מרצה
פרופ' יואב יאיר ,בימי ראשון 1300-1400 ,בלשכת הדיקן חדר  ,SL410בתיאום עם מנהלת הלשכה גב'
נועה נעמן 099527953
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