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   אילן-אוניברסיטת בר 
  המחלקה למדעי המדינה

  ט" תשס -  פוליטיקה ומנהיגות,  אתיקה– 71-615-38
  ר שוקי אמרני"ד

  טרות הקורסמ
באיזונים ובבלמים תוך התמקדות , פוליטיקה ומנהיגות, ידע בנושאי אתיקהלסטודנטים הקורס נועד להקנות 

 ובעולם ישראלאקטואליים ב לצד נושאיםוריות וגישות ילמדו תיא. שנועדו לאפשר סדרי מינהל ומשטר תקינים
דילמות דיון בדגש מיוחד יינתן ל.  במהלך השניםויים וההתפתחויות שחלו בתחומים אלשממחישים את השינו

ובתחום ת השלטון המרכזי והמקומי ומקצועיות וערכיות הניצבות בתהליך קבלת ההחלטות במערכ, אתיות
בחינת . אינטרס הציבוריללנורמות המחייבות ולותה של המדינה בהתאם התנהבהבטחת הקשיים והכשלים 

   .מדינת ישראלהחברה והמערכת הפוליטית ב, המשטר  ואחרות תיעשה בהתייחס למאפייניסוגיות אלו
  מבנה ומסגרת הקורס

   מבואות

   .בסוגי משטר שוניםהפוליטיקה והמנהיגות , הגדרת מושגים בתחום האתיקה •

  . שינויים ומגמות-   תיקה ציבוריתמוסר וא, בין חוק •

  . הפוליטיתהמערכתמשפיעים ומעצבים את שגורמים  •

 .ו ויציבותו של המשטרהתנהלות, איזונים ובלמים לקיומו •
  .חברה והמשטר בישראלם ותמורות במאפייני •

  נושאי לימוד עיקריים

  .כללי אתיקה שלטונית כערכים אוניברסאליים של החברה האנושית •

  .עקרונות דמוקרטייםל צרכים פוליטייםקונפליקטים בין דילמות אתיות ו •

  .גבולות אפשריים וראויים לכללי אתיקה במערכות השלטון והמינהל הציבורי •

  .ם במוסדות השלטון המרכזי והמקומייעילותם של קודים אתיים מחייבי •

  .מבקר המדינה כפרשן להתנהגות אתית במערכות השלטון והמינהל הציבורי •

 . ליברליזם וריאליזם-בעידן המודרני בפוליטיקה ות תיאוריות וגיש •
 . ישראל כמקרה בוחן–קרטיה המתגוננת כתופעה בינלאומית מאפייני הדמו •
  . מערכות פוליטיות ומשטר שלה משתנהסגנונות של מנהיגות בסביב •

 .המערכת הפוליטיתו נבחרי ציבורעל והממשל השפעת שיטת הבחירות  •
 . ותקשורת כלכלה,ן פוליטיקהביהדדית נקודות מפגש והשפעה  •
 . ומגמותשינויים,  הדדית השפעה–יחסי צבא וחברה  •
 .וערכים משתניםפוליטיקה סגנונות של מנהיגות במציאות של  •
  .רות הציבורייגישות שונות לתופעת המינויים הפוליטיים בש •

 . השלטוןתוציבור למערכגורמים לשחיקה במעמד וביחס של ה •
 . השלטון והמינהל הציבוריוסדותת אמון הציבור במיונות להחזרתיאוריות ורע •
  ? להבטחת קיומה צורך פגיעה בדמוקרטיה או -קריטריונים לבחירת נבחרי ציבור  •

  רשימת קריאה
  מבואות
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 )552582( הגנ 62.5ריה למשפטים בספ
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  כתב עת בספרית מדעי החברה
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29  - 41. 

  כתב עת בספרית משפטים
 ).2000, ריקובר'צ,  אביב-תל  ( היבטים ישראליים- אתיקה ואחריות חברתית , נעם זהר, יזרעאלי דוב .11

  )453110(וא . אתי170
   ומנהיגות ליטיקהפובנבחרות סוגיות 

 ).1990, זמורה ביתן,  אביב-תל  (פוליטיקה ומשטר בישראל, אריאן אשר .12
  )140387(פו .שמור מדעי המדינה לפי ארי

 - תל (ממשל ופוליטיקה, )עורכים(, .בן עמי א, .נויברגב ב: בתוך, "חברה ומשטר בישראל, צבא", ליסק משה .13
 .169 -155' עמ, )1996, עם עובד, אביב

  )309660(ופ .ממש 320.07
 -אוניברסיטת בר, ירושלים (תרבות דמוקרטית, "פוליטיקה של רציונאליות:  ערבי- דו קיום יהודי ", אופיר עדי .14

 .35 - 9' עמ, )2002 -ב "תשס, המכון הישראלי לדמוקרטיה, אילן
  כתב עת בספרית מדעי החברה

 ).2005, משרד הביטחון, ב אבי-תל ( מהלכה למעשה-מנהיגות ופיתוח מנהיגות , זכאי.  אגונן .15
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 .108 -99' עמ, )2005קיץ , לחקר הפוליטיקה

 כתב עת בספרית מדעי החברה
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 ).2000פברואר , אביב

 כתב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוני
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  כתב עת בספרית מדעי החברה
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 )428414(בר .שמור מדעי המדינה לפי בקר
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