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 מטרת הקורס:

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

. פרקטיות מדיניות וחברתיות רוך שילוב שבין מחשבה מדינית לביןהקורס יעים. דיקטטור

סוגיות בחברה הדמוקרטית: מיעוטים במדינת הלאום, דת במהלך הקורס יינתן דיון נרחב ל

 תוך יישום המקרה הישראלי.ומדינה, שיטות בחירות ודמוקרטיה ישירה, 

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

 ועוד.

 

 מהו משטר?מהי מדינה ו ק א':פר

. ת"א:  האוניברסיטה  סוציולוגיה של הפוליטיקה –בין מדינה לחברה ברוך קימרלינג, 

 . 157 – 131הפתוחה, תשנ"ה , כרך ב', עמ' 

 

 פרק ב': דמוקרטיה ומאפייניה

דמוקרטיות בנימין נויברגר, "הדמוקרטיה המודרנית: שורשים רעיוניים ותפיסות יסוד", מתוך 

-102ע ”, ע2-1אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ה, ,יח'-תל  .20 -ודיקטטורות במאה ה

81. 

 



 . 48-62, עמ' 2002, ת"א: המכון הישראלי לדמוקרטיה, על הדמוקרטיהרוברט דאל, 

 .2011, האוניברסיטה הפתוחה, תשע"א פוליטיקה השוואתיתרוד הייג ומרטין הרופ: 

רטיה" בתוך בנימין נויברגר, אילנה קופמן )עורכים(, חואן ג' לינץ, " מעברים לדמוק

-450, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ח, עמ' כרך א', דמוקרטיה ודמוקרטיזציה

418. 

תל  : האדם המדיניסיימור מ. ליפסט, "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך

 . 97-118אביב: יחדיו, תשל"ג, עמ' 

 

רעננה: ארצות הברית דמוקרטיה בהתהוות מתמדת,  –ות דמוקרטיאייל נווה, 

 .7, פרק 2007האוניברסיטה הפתוחה, 

 

Concepts and theories of modern democracy. Routledge, 2007. Birch, A. H.  

Dryzek, J. S. Deliberative Democracy in Divided Societies Alternatives to 

242.-33(2) 2005,  pp. 218 Political theory, Agonism and Analgesia. 

 

 והמקרה הישראלי המחשבה הדמוקרטיתפרק ג': 

, 2013)כרך ב(, ת"א: עם עובד,  המערכת הפוליטית בישראליצחק גלנור ודנה בלאונדר, 

 .1156-1170עמ' 

ואילנה קאופמן )עורכים(,  ארנדט לייפרט, "דמוקרטיה התאגדותית", מתוך בנימין נויברגר

-284ע ”ע , 1998אביב:האוניברסיטה הפתוחה,-כרך א', תל דמוקרטיה ודמוקרטיזציה,

264 . 

דמוקרטית", -מדינה יהודית –קוו: ישראל כדמוקרטיה אתנית -סמי סמוחה, "אופציית הסטטוס

אורטיות אופציות תי –דרכים  7לזר, אסעד גאנם, אילן פפה )עורכים(, -בתוך: שרה אוסצקי

 . 77 – 23,  עמ' 1999גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, למעמד הערבים בישראל, 

 

דורות, מרחבים, מבט משווה על ישראל" בתוך  -לואיס רוניגר, "דמוקרטיה במדינות קטנות

)בעריכת חנה הרצוג, טל כוכבי  זהויות: מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל

 . 194-213, עמ' 2007והקיבוץ המאוחד,  ושמעון צלניקר(, וון ליר



 

 דיקטטורה ומאפייניה.: 4פרק 

, ת"א: האוניברסיטה רעיונות,הקשרים, משטרים–דמוקרטיות ודיקטטורות בנימין נויברגר, 

 . 9-168הפתוחה, תשס"ה, כרך שני, עמ' 

 

' , עמ1969, ת"א: ספריית פועלים, שיחות מחשבה מדינית -רשות הרביםשלמה אבנרי, 

212-219 . 

 

, 2009, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, איטליה הפשיסטית  –דיקטטורות בנימין נויברגר, 

 .158-148עמ' 

 

, רעננה: האוניברסיטה הממשל בסין ממהפכה לרפורמות –דיקטטורות קנת ליברטל, 

 .382-360 , עמ'2007הפתוחה, 

 

 דרישות הקורס:

 שתימעל  שייעדר תלמיד. שיעור מדי תיבדקש ,השיעורים בכל נוכחות חובת יש זה בקורס

 .בקורס, ולא יקבל ציון המסכמת לבחינה לגשת יורשה לא מוצדקת סיבה ללא הרצאות

 קריאת פריטים ביבליוגרפים לפי הנחייה. 

 מבחן מסכם של הקורס.

 

 

 שם הקורס באנגלית: 

Regimes: Democracies and dictatorships. 

 


