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מטרות הקורס
הרחבת היכרות של הסטודנטים עם מפלגות השמאל בישראל בעבר והווה.
הבנת התפתחויות מרכזיות שחלו לאורך השנים במפלגות אלה ובציבור תומכיהן ,תוך התייחסות לקשר בין
השניים.
פיתוח יכולת ניתח וקישור בין מגמות משמעותיות בתרבות הפוליטית ובחברה הישראלית לבין היבטים
שונים של החיים המפלגתיים ,כגון :אידיאולוגיה ,מנהיגות וארגון.
דרישות הקורס
השתתפות ) :(10%השתלבות בדיונים הנערכים בכיתה ותרומה להם ,תוך הקשבה לזולת.
מבחן ) :(90%משולב – חלק פתוח וחלק סגור.
ציון  60בבחינה – תנאי למעבר.
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 .1ביילין ,יוסי ,מסוציאליזם לסוציאליברליזם ,תל אביב :עם עובד ,1999 ,עמ' .91 – 57
שמור מדעי-המדינה לפי ביל.מס ) ( 436475וגם תדפיס (590973) 9780
 .2שטרנהל ,זאב ,בנין אומה או תיקון חברה ,תל אביב :עם עובד ,1995 ,עמ' .420 – 401 ,59 – 13
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