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 96-031-32 משטריםשם ומספר הקורס: 

 מאור כהן ד"ר  שם המרצה:

 שיעור סוג הקורס:

 ש"ש  2 :היקף שעות                      יץק : סמסטר                    תשפ"א:  שנת לימודים

 lemida.biu.ac.il אתר הקורס באינטרנט:
           

 א. מטרות הקורס ותוצרי למידה: 

הבנת מרכיביהם ותפקידיהם  ניתוח והבנת הבסיס החברתי לצמיחתם וקיומם של משטרים מודרניים, 
 של המדינה והלאום בעידן הגלובאלי תוך יישום על שיטת הממשל בישראל. 

 
 ב. תוכן הקורס: 

 , דיון כיתתי.מצגות, הוראה פרונטלית מהלך השיעורים:

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  
 מהו משטר? .1

 זהות וזיהוי.  .א
 גיבוש קבוצה חברתית.  .ב

 תית בעידן המודרני. קבוצה חבר–קהילה מדומיינת  .ג

 המדינה הריבונית, תפקידיה ומרכיביה.  .ד
 דיקטטורה ומאפייניה:  .2

 דיקטטורה ומונרכיה.  .א
 טוטאליטריזם דתי.  .ב

 דמוקרטיה ומאפייניה:  .3
 ערכים ועקרונות בדמוקרטיה. .א

 נקודות התורפה של הדמוקרטיה ואופן ההתמודדות עמן. .ב

 סוגי ממשלים דמוקרטיים: פרלמנטרי, נשיאותי, מעורב. .ג

 : קומוניזם, סוציאליזם, קפיטליזם. הבסיס הכלכלי חברתי של משטרים .4
 : ישראל כמדינה ריבונית יהודית ודמוקרטית .5

 ממגילת העצמאות ועד חוק הלאום. .א
 בין דמוקרטיה ליברלית למדינה אתנית יהודית.  .ב

 ביטויי הלאומיות היהודית בישראל. .ג
 :רשויות השלטון בישראל .6

 ו"מ קואליציוני, תפקידי הרשויות. הרשות המחוקקת והרשות המבצעת: מ .א
מול   .ב )אקטיביזם  בג"צ  שיפוטיות,  ערכאות  משפט,  סוגי  תפקידיה,  השופטת:  הרשות 

 פורמאליזם שיפוטי(, מינוי שופטים ומעמדם, הגבלות על בית המשפט. 

 : סוגיות אקטואליות .7
 קביעת סדר היום הציבורי.  .א

 מעמדה של התקשורת.  .ב
 חילונים/חרדים, נשים/גברים, עדתיות. שסעים: ערבים/יהודים,  .ג
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 .אין . דרישות קדם: ג

 

 ד. חובות / דרישות / מטלות: 

 חובת נוכחות בשיעורים לאורך כל השיעור.  . 1

 . רהשתתפות בשיעו. 2

 הקורס יועבר באמצעות מצגות. •

 קריאת חומרים ביבליוגרפיים עפ"י הנחיית המרצה.  •

 
 ה. מרכיבי הציון הסופי: 

 90% –בחינה  •

 10%הערכת מרצה:  •

 :. ביבליוגרפיהו

 (, קהילות מדומיינות, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.1999, ).אנדרסון, ב

 , "לאומים ומדינות", עם עובד, תל אביב.(1980)אקצין, ב., 

 .תל אביב, (, ילדות וחברה, ספרית פועלים1976) .,א ,אריקסון

 ספריית הפועלים. , "זהות, נעורים ומשבר",  (1987)אריקסון, א., 

-1156, המערכת הפוליטית בישראל )כרך ב(, ת"א: עם עובד, עמ'  (2013)  ד.,  בלאונדר,  , י., גלנור

1170 . 

 .241-246גווני הסמכות הדמוקרטית. בתוך איזנשטדט, גוטמן ועצמון, כרך א:  (,תשל"ה ) ,דאל, ר.

ר. לדמוקרטיה    (,תש"ס )  ,הלוי,  ליברלית  מסורת  "הדמוקרטיה   –אבסולוטית  בין  של  ראשיתה  על 

 . 31-50)אב(:  6היסטוריה הטוטליטרית." 

 , הנסיך, הוצאת דביר והוצאת שלם.(2005), .מקיאוולי, נ

מסע אל העבר  משטרים טוטליטרים במאה העשרים. בתוך  –ממוסוליני לחומייני  (,2000)נויברגר, ב. 

 אביב.  –בזכות החירות. תל  –המאה העשרים  –

ס.,  סמ ישראל: דמוקרטיה אזרחית, אי דמוקרטיה או דמוקרטיה  (2000)וחה,  "המשטר של מדינת   ,

 .565-623, ע"ע 2אתנית?", סוציולוגיה ישראלית, כרך ב', חוברת 

בין ריבוי תרבויות    -, "מהגרים, מתיישבים, ילידים: המדינה והחברה בישראל  (2004)קימרלינג, ב.,  

 .376-377ע למלחמת תרבות", עם עובד, ע" 

 ירושלים. ,על האמנה החברתית (,תשט"ז)רוסו ז'. ז'. 
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 .5-16, ע"ע 19, "פתח דבר: זהות בחברה פוסט לאומית", תיאוריה וביקורת (2001)שנהב, י., 
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