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 מטרת הקורס:

המטרה העיקרית היא הבנת המושג משטר, והאבחנה בין משטרים דמוקרטים לבין משטרים 

במהלך . מדיניות וחברתיותפרקטיות  רוך שילוב שבין מחשבה מדינית לביןהקורס יעים. דיקטטור

ה, סוגיות בחברה הדמוקרטית: מיעוטים במדינת הלאום, דת ומדינהקורס יינתן דיון נרחב ל

 תוך יישום המקרה הישראלי., שיטות בחירות ודמוקרטיה ישירה

במהלך הקורס ישולבו אמצעים חזותיים כגון: צפייה מודרכת בסרטונים, הפעלת קבוצת דיון 

 ועוד.

 הקורס:דרישות 

 נוכחות מלאה בשיעורים.

 קריאת פריטים ביבליוגרפים לפי הנחייה.מבחן מסכם של הקורס.

 , ג'ון אורוול.1984קריאת הספר: 
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