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 תיאור ומטרת הקורס
התנועות החברתיות , העמקת ההיכרות של הסטודנטים עם היבטים תיאורטיים של תחומי המפלגות

השינויים המתחוללים בו , עם שדה המפלגות והתנועות החברתיות בישראל ובעולם המערבי, והיחסים ביניהן
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  לעבודההנחיות

 
דות הבאות  את מערכת המפלגות שבה תוך התייחסות לנקוי/ ונתחי/תאר, )לא ישראל ( מדינה מערבית י/בחר

: 
 

 ? אילו מפלגות שיקפו אילו שסעים ? מחלוקות צמחה מערכת המפלגות במדינה /על פי איזה שסעים •
" קפאה"ובעקבותיו , האם ניתן לזהות תקופה שבה הגיעה תהליך צמיחתה של מערכת המפלגות לפירקו •

 ?מערכת המפלגות 

 ?דינה זו באיזו מידה ניכר בעשורים האחרונים שינוי במערכת המפלגות במ •
 ?ומהם הנושאים שפילגו אותה בעבר , מהם הנושאים הפוליטיים המפלגים את מערכת המפלגות כיום •
 ?ימין ישן / ימין חדש / שמאל ישן /  שמאל חדש –אילו מפלגות ניתנות לשיוך לאיזה מארבעת המחנות  •
הייתה מעורבות של ובאיזו מידה ? עד כמה מבטאות המגמות בעשורים האחרונים שינוי ערכים בחברה  •

 ?תנועות חוץ פרלמנטריות בתהליך זה 
 

תיאור עובדתי אודות (פרק רקע , )לא יותר מעמוד המציג את הנושא הנבחן בעבודה(העבודה תכלול מבוא 
המתייחס שסוגיות שהוצגו , הפרק המרכזי(פרק ניתוח , ) המבנה הבסיסי שלה–מערכת המפלגות במדינה 

 .המציג את עיקרי הממצאים והמסקנות האישיות שלכם) עמוד עד שניים (וכן פרק סיכום קצר, )לעיל
 

                                                            ).רווח כפול( עמודים 10 עד –היקף העבודה 
 
 

 !יש להקפיד על כללי הרישום הביבליוגראפי בהתאם לדף ההנחיות המחלקתי
 

 .  של הקורס המפגש האחרון–מועד ההגשה 
 
 

 
 
 


