
 1 

 

 המכינות הקדם אקדמיות

 

 מבוא -משטר ופוליטיקה בישראל

 96-092-15 מספר קורס

 תשע"ח

 

 ד"ר אייל ברנדייס 

 

 

 14:00 – 13:00ום שלישי שעות קבלה: י

 322A(, קומה ג' חדר 213המדינה )בניין מקסיקו -מס' חדר משרד: מדעי

 eyal.brandeis@biu.ac.ilדוא"ל: 

 

 
 מטרת הקורס תיאור ו

החברה הישראלית ידעה לא מעט משברים מאז ימי העליות לארץ ישראל ועד ימינו אנו. על אף 

התנאים בהם הוקמה מדינת ישראל, היא נותרת דמוקרטית, וזו כשלעצמה תופעה מרתקת. 

הישראלית, מזווית ראייה מדעית. לשם הקורס שלפנינו יציג למשתתפים את שורשי הדמוקרטיה 

כך נעסוק ראשית בשאלה מהו מדע, האם ניתן לחקור פוליטיקה בצורה מדעית, ולאחר מכן נצא 

 לסיור מקוצר בנבכי הפוליטיקה וההוויה הישראלית, תוך שימוש בכלים מדעיים.

 

ה מסכמת ( בבחינ60בסיום הקורס יידרשו הסטודנטים לעמוד בהצלחה )ציון שאינו פחות מ 

 ובמטלות. 

 

 נוכחות ,השתתפות פעילה בכיתה והגשת מטלות .  20%

  בחינה מסכמת - 80%
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 רשימת נושאים וקריאה מומלצת
 

 בכיתההערה: מהלך השיעורים עשוי להשתנות במהלך הקורס בהתאם לאופי והיקף הדיונים 
 
 בין מדע ופוליטיקה –מבוא  .1

 מהו מדע, מהו מדע המדינה כללי על הקורס, הסבר כלליהסבר 
 מהי פוליטיקה והאם ניתן לחקור פוליטיקה בצורה מדעית

 
 כמה הגדרות בסיסיות –משטר הדמוקרטי . ה2

 ליברלי-הגדרות ומאפייני המשטר הדמוקרטי
 
 השסע העדתי בחברה הישראלית. 3

 מסגרת מושגית כללית, רקע לשסע, אירועים מרכזיים. 
 
 חברה וצבא. 4

 מושגים בסיסיים לדיון , דיון בסוגיות אקטואליות שקשורות ליחסי צבא וחברה. 
 
 מפת המפלגות –ימין ושמאל בישראל . 5

הצגת תפיסות עולם חברתיות, כלכליות, מדיניות על הציר האידיאולוגי ומיפוי המערכת 
 המפלגתית בישראל

 
 רשות שופטת. ה.  6

 המבצעת והמחוקקת והאקטיביזם השיפוטימבנה הרשות השופטת והיחסים עם הרשות 
 
 סיכום . 7
 
 

 המלצות קריאה כללית:

 אוניברסיטה פתוחה: רעננה.  פוליטיקה השוואתית.( 2008הייג והרופ )
 

 אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז-, תלממשל ופוליטיקה במדינת ישראל
 (365269שמור, מדעי החברה, לפי אונ.ממ )

 

אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -. תלמגמות בחברה הישראליתאפרים יער, זאב שביט )עורכים( 

 תשס"ג –תשס"א 

 

. ספריית אשכולות: מי שולט על הצבא?: בין םיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות(. 2011לוי, יגיל )

 ירושלים. 

 

 אביב.  עם עובד:תל מתחים בינעדתיים בעם ישראל.שטאל, אברהם )תשל"ט(. 

 

 

 

 
 

 


