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  אילן–אוניברסיטת בר 
 המחלקה למדעי המדינה

 
 

 ו" תשס– שינויים ומגמות –  המיעוטים בישראל 71-453-01
 ר שוקי אמרני"ד

 
 מטרת הקורס 

 
מטרת הקורס ללמד על המיעוטים בישראל תוך התמקדות בשינויים ובמגמות בתחום מעמדם ומערכת יחסי 

 ומודלים תבמהלך הקורס ילמדו ויבחנו תיאוריו. להגומלין בינם לבין מוסדות השלטון והחברה בישרא
 למאפיינים הייחודיים של סובהתייח, מרכזיים בתחום יחסי רוב ומיעוט לאומי במשטר הדמוקרטי

 דגש מיוחד לבחינת המיעוט הדרוזי כמקרה בוחן לסוגיות ןיינת. המיעוטים ושל החברה והמשטר בישראל
על השתלבותם בחברה ,  בני המיעוטים הלאומיים בצבאשעוסקות בהשפעת השירות או אי השירות של

 .ובמערכות השלטון והמינהל הציבורי בישראל
 

 דרישות הקורס
 

 השתתפות בשיעורים
 30% –תרגיל 

 70% –מבחן מסכם 
 

 מבנה ומסגרת הקורס
 

 מבואות
 
 . עקרונות יסוד של המשטר הדמוקרטי בעידן המודרני-
 .רוב ומיעוט לאומי תיאוריות ומודלים מרכזיים ביחסי -
 .  משתנים שמשפיעים על יחסי רוב ומיעוט במשטר הדמוקרטי-
 . דפוסי השתלבות של מיעוטים לאומיים בצבא ובחברה-
 
 חברה ומשטר בישראל 

 
 . מאפייני החברה והמשטר בישראל-
 . מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית-
 . הישראליתל והשירות בו כסמל לאזרחות בחברה" מעמדו של צה-
 . התשתית החוקית והנורמטיבית למעמדם של המיעוטים בישראל-
 

 יחסי רוב ומיעוט לאומי בישראל
 
 .מאפיינים ונתונים השוואתיים:  המיעוטים בישראל -
 .אזוריים ובינלאומיים על יחסי הגומלין בין המדינה למיעוטים,  השפעת גורמים פנימיים-
 . בחברה ובמערכות השלטון והמינהל הציבוריל כאמצעי להשתלבות" השירות בצה-
 .בין השתלבות להפרדות:  יחסם של המיעוטים למדינת ישראל -
  שינויים ומגמות בעידן של שלום במזרח התיכון-
 

 המיעוט הדרוזי בישראל
 
 . במערכות השלטון והמינהל הציבורי, ל על השתלבותם בחברה" השפעת שירותם בצה-
 ? האומנם: מקרה בוחן של הצלחה-
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