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 18/04/19תאריך עדכון:               

  

 מבוא לממשל ופוליטיקה

93-051-01 

 ד"ר קובי דביר

 הרצאה+ תרגיל סוג הקורס:

 ש"ש 3:  היקף שעות:     שנתי                        סמסטר:         תש"פ             שנת לימודים

 kobidvir@post.bgu.ac.il דואר אלקטרוני:

 בתיאום מראש. 10:00-09:00יום ו' קבלה: -שעות

 אברבנל-לוי, ד"ר כרמית פוקס-ד"ר גתית פז מתרגלות:
 

 . (Moodle)באמצעות מערכת "למידה"   אתר הקורס באינטרנט:
 * הסבר יינתן בתחילת הקורס!

 
 
 

 מטרות הקורס:  .א
שיבתיים ומחקריים להבנה ולניתוח תהליכים, מבנים, מוסדות ואירועים הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים ח

  בתחום הממשל והפוליטיקה, תוך שילוב בין היבטים תיאורטיים לבין היבטים אמפיריים.
הקורס יעסוק בנושאי הממשל והשלטון השונים במגמה ליישם תיאוריות וגישות רלוונטיות לשם ניתוח תופעות 

יטי. בתוך כך, ישולבו  הסטודנטים בדיונים קבוצתיים בתרגילים בהם ינותחו בין היתר והתנהגויות בשדה הפול
 מחקרים מקצועיים מהרשימה הביבליוגרפית של הקורס.

     

 מהלך השיעורים:  .ב
הקורס כולל הרצאות ותרגילים. ההרצאות והתרגילים מתואמים בנושאי הדיון אך הם נבדלים בהיקפים ובדגשים 

עוסקות במושגים תיאורטיים וביישום שלהם במבט פנורמי, היסטורי ועכשווי. התרגילים שלהם. ההרצאות 
מתמקדים בקריאה ובניתוח של מאמרים, עם דגש על השתתפות הסטודנטים בדיונים על נושאי הלימוד השונים. 

אות והן את בחינת הסיום מיועדת לאינטגרציה של כל נושאי הלימוד והיישום שלהם, ותכלול הן את חומר ההרצ
 חומר התרגילים. 

 .השתתפות בקורס מחייבת את הסטודנטים להיות מודעים לאירועים מרכזיים בארץ ובעולם
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 מהלך השיעורים:
 

מס' 

 השיעור

 הערות קריאה נדרשת  נושא השיעור

מדע המדינה  – מבוא 1
 כתחום מחקר

פוליטיקה מרטין, והרופ רוד הייג  
 .3-33 מע", השוואתית

 

מארש, דיוויד וסטוקר ג'רי,   ?פוליטיקהמהי  2
 , תיאוריות וגישות במדע המדינה

 . 37-19 עמ'

 

דגמים שונים ביחס  4-3

השתתפות  לפוליטיקה ול

 פוליטית 

המערכת נור, יצחק ובלאנדר דנה, -גל 

 474-417עמ'  הפוליטית בישראל,

 

 לגיטימיות עוצמה 7-5

 וסמכות

סים של סמכות "הטיפו ,מקסוובר,  
 .34-48ותיאום מחייב", עמ' 

סיימור מ., "המאבק , יפסטל
החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", 

 . 103 – 97עמ'  

 

 המדינה המודרנית 9-8
"לאומיות: חיה  ,ברוך זיסר, 

 .288  – 270  עמ', וקיימת"

בין מדינה ברוך, ימרלינג, ק
סוציולוגיה של  –לחברה 

 . 157 – 131עמ'  ,הפוליטיקה

 

 לאומיות ואתניות 11-10
קהילות ,  אנדרסון, בנדיקט 

הגיגים על מקורות  –מדומיינות 
 .1, פרק הלאומיות ועל התפשטותה

 

 

 גלובליזציה והשפעותיה 13-12
 Axford, Barrie, “The Processes 

of Globalization”, pp. 524-562. 

 

ליטיקה פומרטין, הרופ, ו רוד הייג,  משטרם מדיניים 19-14
 .121 – 91, עמ' השוואתית

 , זבגנייב,. ובז'ז'ינסקירל פרידריך, ק
וי האופי הכלליים של ו"ק )1966(

’ הדיקטטורה הטוטליטרית", עמ
276-267. 

פוליטיקה מרטין, והרופ, רוד הייג, 
 .89 – 65, עמ' 3, פרק השוואתית

מרטין, והרופ, רוד הייג, 
, פרקים פוליטיקה השוואתית

 – 489, 488 – 453מ' , ע16 - 15
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528. 

"המאבק  ,ליפסט, סיימור מ.
החברתי,לגיטימיות 

 . 118 – 97עמ'  ,ודמוקרטיה"

יש חדש תחת  מר,הרמן, ת  השתתפות פוליטית 21-20
דעת קהל וקבלת  –השמש 

 .50-37עמ' , החלטות בישראל

"חוק הברזל של רוברט, מיכלס, 
 .188 - 174עמ'  ,האוליגרכיה"

 

נור, יצחק ובלאנדר דנה, -גל  רחיתחברה אז 22
, המערכת הפוליטית בישראל

 .681-637עמ' 

 

מפלגות פוליטיות  24-23
 וקבוצות אינטרס

המערכת נור, יצחק ובלאנדר דנה, -גל 
 .521-475, עמ' הפוליטית בישראל

(, קבוצות אינטרס בישראלישי, יעל, 
 .33 – 11עמ' 

 

מדעי המדינה: מבט  26-25
 מסכם

ג, ברוך, "פוליטיקה בעולם קימרלינ 
 .48-7משתנה?", עמ' 

 

 
 
 :דרישות קדם .ג

 .אין
 

 חובות הקורס: .ד

 בעיית נוכחות עלולה להוביל קריאת חובה של חומר הקריאה ע"פ הנחיית המתרגלים. –נוכחות והשתתפות חובה 
 לגריעת הסטודנט/ית מהקורס.

 

 מרכיבי הציון הסופי: .ה
ורס יתקיימו שלושה מבדקי קריאה. שני הציונים הגבוהים יילקחו . במהלך הק10% –ביבליוגרפים  מבדקים .1

 לצורך חישוב סעיף זה. 

 . הנחיות מפורטות יינתנו במהלך הקורס. 30% –ת בית עבוד הגשת .2

. בחינה הכוללת שאלות פתוחות תתקיים בסוף הקורס, ותכלול את חומר ההרצאות 60% – קורס סוף בחינת .3
 והתרגילים גם יחד. 

 
 , בכל אחת מהמטלות במהלך הקורס.60הציון הנדרש כדי לעבור את הקורס הוא לפחות 
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 ביבליוגרפיה:  .ו
 

. הסטודנטים יקראו את הפריטים הביבליוגרפים לקראת המפגשים בתרגילים, ע"פ הפריטים פריטי חובהכל 
  הנחיות שיקבלו מהמתרגלים מראש.

 
 לצורך ולהחלטת צוות הקורס( )התכנית היא בסיס לשינויים, בהתאם

 
 

 פוליטיקה והשתתפות פוליטית מדע המדינה,  .א

 .474-417. כרך א', עמ' 2013אביב: עם עובד, -. )תלהמערכת הפוליטית בישראלנור, יצחק ובלאנדר דנה, -גל .1

 .3-33 מ(, ע"2011תוחה, רעננה: האוניברסיטה הפ) פוליטיקה השוואתיתמרטין, והרופ רוד הייג  .2

, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה) , תיאוריות וגישות במדע המדינה, )עורכים( ,ג'רי וסטוקריוויד ד ,מארש .3
 .37-19 , עמ'(2005

  

 וצמה וסמכות ע .ב

"הטיפוסים של סמכות ותיאום מחייב", בתוך: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמון )עורכים(   ,מקסוובר,  .ג
 .34-48עובד, תשל"ו ( כרך א'. עמ' -, )תל אביב: עםתסוגיות בסוציולוגיה פוליטי -מדינה וחברה

אביב: יחדיו , -, )תלהאדם המדיני: סיימור מ., "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך, יפסטל .ד
 . 103 – 97תשל"ג ( עמ'  

 

 יות וגלובליזציה, לאומהמדינה המודרנית .ה

 )תל אביב: הלאומיות ועל התפשטותה הגיגים על מקורות –קהילות מדומיינות ,  אנדרסון, בנדיקט .1
 .1תשנ"ט(, פרק  האוניברסיטה הפתוחה

 (.  1999)ירושלים, שוקן,  על ימין ועל שמאל"לאומיות: חיה וקיימת". בתוך: ברוך, זיסר.  ,ברוך זיסר, .2

 .288  – 270  עמ'

הפתוחה, תשנ"ה ( )ת"א:  האוניברסיטה  סוציולוגיה של הפוליטיקה –בין מדינה לחברה ברוך, ימרלינג, ק .3
 . 157 – 131עמ'  ,כרך ב'

4. Axford, Barrie, “The Processes of Globalization” in Barrie Axford et al., Politics: An Introduction 
2ND edition (London and New York: Routledge, 2002), pp. 524-562. 

 

 משטרים מדיניים .5

(, 2011הפתוחה. דוה ארליך. )רעננה: האוניברסיטה . תרגום: חוואתיתפוליטיקה השמרטין, הרופ, ו רוד הייג, .1
 .121 – 91, עמ' 4פרק 
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ש.נ.  בתוך:וי האופי הכלליים של הדיקטטורה הטוטליטרית", ו"ק )1966( , זבגנייב,ובז'ז'ינסקי רלפרידריך, ק .1
 .276-267 ’אביב: עם עובד, עמ-תל )א( מדינה וחברה )עורכים(אייזנשטדט, ע.גוטמן וי. עצמון

 .89 – 65, עמ' 3(, פרק 2011. )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. פוליטיקה השוואתיתמרטין, והרופ, רוד הייג,  .1

, 16 - 15(, פרקים 2011. )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. פוליטיקה השוואתיתמרטין, והרופ, רוד הייג,  .2
 .528 – 489, 488 – 453עמ' 

, )תל אביב : יחדיו , האדם המדיני: תי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך"המאבק החבר ,סיימור מ.ליפסט,  .3
 . 118 – 97עמ'  ,תשל"ג (

 

 וחברה אזרחיתהשתתפות פוליטית  .6

-681. כרך א', עמ' 2013אביב: עם עובד, -. )תלהמערכת הפוליטית בישראלנור, יצחק ובלאנדר דנה, -גל .1
637. 

(, עמ' 4) 14, 2012 עדכן אסטרטגי,החלטות בישראל.  דעת קהל וקבלת –יש חדש תחת השמש  ,מרהרמן, ת .2
50-37. 

"חוק הברזל של האוליגרכיה", בתוך: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמון )עורכים(  רוברט, מיכלס,  .3
 .188 - 174עמ'  ,עובד, תשל"ו ( כרך א'-, )תל אביב: עםסוגיות בסוציולוגיה פוליטית -מדינה וחברה

 

 בוצות אינטרסמפלגות פוליטיות וק .7

 .521-475. כרך א', עמ' 2013אביב: עם עובד, -. )תלהמערכת הפוליטית בישראל ,נור, יצחק ובלאנדר דנה-גל .1

 .33 – 11עמ'  ,(1987יב: עם עובד, אב–)תל  קבוצות אינטרס בישראל יעל, ישי, .2

 

 מבט מסכם מדעי המדינה: .8

 סוציולוגיה של הפוליטיקה מקראהרלינג )עורך(, "פוליטיקה בעולם משתנה?" בתוך ברוך קימברוך, קימרלינג,  .1
 .48-7(, עמ' 2005)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 

 

  שם הקורס באנגלית: .ז

Introduction to Government and Politics 
 
 למידה מהנה ופורייה!

 צוות הקורס


