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 אילן-אוניברסיטת בר               
  המחלקה למדעי המדינה

 
 ה" תשס-מבוא לממשל ופוליטיקה  0201-100-71/

 ר משה הלינגר                       "ד  : מרצה
 שר דקלה  , אבי כלילה-שר, שיק מיכל, קמפינסקי אהרן, טל ליאור, ברנדייס אייל: מתרגלים

 
 דף הוראות

 
ל הקורס מבוא לממשל ופוליטיקה הינה להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית מטרתו העיקרית ש .1

' עמידה מוצלחת של הסטודנטים בדרישות הקורס מהווה תנאי לעלייתם לשנה ב. במדעי המדינה
 .במחלקה

 
 :דרישות לימודי הקורס הן כדלהלן .2

 ).60%לפחות (ציון עובר  . א 
 .נוכחות חובה בתרגילים . ב 

 
 . יורחק מן הקורסבסמסטר יותר משלוש פגישות סטודנט שנעדר 

 
 :הציון הסופי ישוקלל כדלהלן. הציון הסופי יורכב מחומר ההרצאות ומדרישות לימודי התרגילים .3

 ).60%: ציון עובר( מבחן בסוף השנה - 50% 
 ).עבודה וחוות דעת המתרגל, הכוללת בחנים( השתתפות בתרגילים - 50% 

 
 :גילים הן כדלהלןדרישות לימודי התר .4

ידי  – עלחלק מחומר הקריאה ילמד  ( כאןקריאת חובה של כל הספרות המתפרסמת .א
 ). לקראת ההרצאותהסטודנטים  באופן עצמאי 

 .הצלחה בבחנים מתוכננים מראש ובבחני פתע  .ב
 .השתתפות פעילה בדיוני התרגילים .ג
 

 נושאי ההרצאה וחומר הקריאה 
 
 
 טיקה והשתתפות  פוליטית פולי, מדעי המדינה .א
 
: אביב-תל(,  מקראה ודיון–מדע המדינה לגווניו אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה , ברוך זיסר.    1

  .     21-7' עמ) ג "תשנ, האוניברסיטה הפתוחה
 )234951(המ  .שמור מדעי המדינה לפי מדע        

 
מדינה )  עורכים( עצמון . י, גוטמן. ע, איזנשטדט. נ.ש: מתוך, "האדם הפוליטי", רוברט דאל .2

 .158-133' עמ' כרך א) ו "תשל, עובד-עם: תל אביב(, סוגיות בסוציולוגיה פוליטית -וחברה
 )346727  (5308וגם תדפיס )   19643(וח  .שמור מדעי המדינה לפי מדי        

 
 עוצמה וסמכות  .ב
 
 .34-48' עמ, .'כרך א, מדינה וחברה: בתוך, "הטיפוסים של סמכות ותיאום מחייב", מקס וובר .1

 )592246  (9828תדפיס , )347292  (5318וגם תדפיס )  19643(וח  .שמור מדעי המדינה לפי מדי        
  

 סוגיות בסוציולוגיה, )עורך(משה ליסק : בתוך," עילית שלטת או קבוצות וטו", ויליאם קורנהאוזר  .2
     .143-159' עמ,  ) 1980, עם עובד : א"ת( 

 )348075  (5335וגם תדפיס )  115518(בס  .        שמור סוציולוגיה לפי סוג
 
 
 מדינת לאום  ולאומיות , אתניות . ג
 
:  א"ת ( סוציולוגיה של הפוליטיקה–בין מדינה לחברה , ברוך קימרלינג: המדינה המודרנית .1

 .131-157' עמ' כרך ב) ה "תשנ, האוניברסיטה הפתוחה
 )279024(בי  . סוציולוגיה לפי קימשמור
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2. Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity  and  Nationalism, (London:   Pluto  Press, 1993)  
pp. 99-120. 

 )255777  (4414וגם תדפיס )  ERI)  256990שמור מדעי המדינה לפי        
 

3. Rogers Brubaker, Citizenship and nationhood in France and Germany (Cambridge, 
Mass: Harvard University Press , 1992 ) pp. 1-17 

     BRU 323.60944)  282386  ( 9874וגם תדפיס)  593910( 
 

      4פרק ) ד"האוניברסיטה הפתוחה תשנ: תל אביב ( לאומים ולאומיות, ארנסט  גלנר  .4 
    לא . גלנ320.54) ספריה מרכזית( להיסטוריה ובמוגבלת בספריה, לא.שמור מדעי המדינה לפי גלנ      

)      261297( 
 

:   תל אביב ( הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה–קהילות מדומיינות ,  בנדיקט אנדרסון .5
  1פרק ) ט"האוניברסיטה הפתוחה  תשנ

 קה . אנד320.54וסופיה ספרות ופיל, בספריה להיסטוריה, קה.שמור מדעי המדינה לפי אנד      
)      411697( 

 
  והשפעותיה גלובליזציה .  ד

 
1. Prosahnta K. Nandi and Shahid M. Shahidullah, “Globalization and Development: The 
Emerging Dynamics and Dilemmas”, in Globalization And The Evolving World Society 
(Leiden: Brill, 1998) pp. 1-10. 

 )498361  (8107וגם תדפיס ) GLO)  388583שמור מדעי המדינה לפי 
 
אידיאולוגיות פוליטיות ) עורך( ברוך זיסר : בתוך"  התנגשות הציביליזציות", סמואל הנטינגטון. 2

   317-346'  עמ' מקראה חלק א–מודרניות 
 )255841  (4415וגם תדפיס )  467429(פו  . איד320.5

 
 –אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות ) עורך( ברוך זיסר : בתוך ". קץ ההיסטוריה" נסיס פוקוימה פר. 3

 .    347-361'  עמ, מקראה חלק א
 )593904  (9873וגם תדפיס )  467429(פו  . איד320.5

 
הד : אור יהודה  ( מבט אל עולם משתנה- הגלובליזציה–ועץ הזית " לקסוס"ה, פרידמן. תומס ל. 4

 .291-310, 41-51, 24-29' עמ) ס"תש, רציא
 )463293(לק  .שמור מדעי המדינה לפי פרי

 
  5 Anne Stevens, “Ever-Closer Union: European Co-operation and the European 

Dimension” in: Richard Sakwa and Anne Stevens, Contemporary Europe (New York: 
St. Martin’s Press, 2000), pp. 137-160. 

 )498357  (8106וגם תדפיס )  CON)  454465שמור מדעי המדינה לפי 
 

 משטרים מדיניים. ה
 

-301' עמ 'כרך א , מדינה וחברהבתוך "  ספרד–משטר אוטוריטרי ", לינץ .חואן ח: משטר סמכותני  .1
314.  

 )19643(וח  .שמור מדעי המדינה לפי מדי
 : 8-7 יחידות 20 –דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה , רבנימין נויברג: משטר טוטליטרי  .2

  . 1-33' עמ) האוניברסיטה הפתוחה : א"ת(   . עריצות בעידן המודרני: טוטליטריזם 
 )28763(דמ  .שמור מדעי המדינה לפי אונ

 
מערי מדינה לסדר : דמוקרטיה"דייויד הלד : משטר דמוקרטי בעידן המודרני והפוסט מודרני .3

דמוקרטיה ודמוקרטיזציה קובץ  )עורכים(בנימין נויברגר ואילנה קופמן :  בתוך,"קוסמופוליטי
           .122-165' עמ', כרך א) ח"תשנ, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב( מאמרים

 )498375  (8109וגם תדפיס )  406053(וד  .שמור מדעי המדינה לפי דמו
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 .לגיטימיות ויציבות בחברה דמוקרטית .ו
 
: תל אביב (, האדם המדיני: בתוך, "לגיטימיות ודמוקרטיה, המאבק החברתי", ליפסט.  מסיימור .1

 .97-118 'עמ) ג "תשל, יחדיו 
 )137203(אד  .שמור מדעי המדינה לפי ליפ

 
 .264-284' עמ', כרך א, דמוקרטיה ודמוקרטיזציה: בתוך, "דמוקרטיה התאגדותית"ארנד ליפהרט  .2
 

 )166055  (3510וגם תדפיס )  406053(וד  .פי דמושמור מדעי המדינה ל        
 
 תרבות פוליטית ואידיאולוגיות פוליטיות. ז
 

1. Gabriel Almond, "Political Socialization and Political Culture", in Gabriel A. 
Almond and Brigham Powell Yr. (eds.) Comparative Politics Today: A World 
View,  (NY: Harper & Collins , 1992) pp. 33-45.   

 )580734  (9651וגם תדפיס ) COM)  173379                 שמור מדעי המדינה לפי 
 

2. Hague, R., Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and Politics. 
(London: Macmillan, 1993), pp. 90-97. 

 )HAG)  223129מדינה לפי שמור מדעי ה                 
  

  מוסדותיו ורשויותיו-הממשל . ח
 
 ב"אירופה המערבית וארה. 1
 

 Hague, R., Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and Politics. 
(London: Macmillan, 1993), pp. 261-302; 313-329. 

 )HAG)  223129שמור מדעי המדינה לפי                      
 
 יפן וסין, רוסיה )2
 

      Rolf H. W. Theen and Frank L. Wilson,  Comparative Politics: an Introduction to 
Seven Countries,  (New Jersey: Prentice Hall, 1996), pp. 282-300; 366-378; 441-452. 

 )THE)  339255 שמור מדעי המדינה לפי 
 
 .  פלגות פוליטיות וקבוצות אינטרסמ, שיטות בחירה. ט
 
 .40-9' עמ) 1977עובד -עם: תל אביב (, דמוקרטיה ובחירות, אברהם בריכטה. 1

 )132563(דמ  .שמור מדעי המדינה לפי ברי     
 
 .7-24 'עמ)  1996, האוניברסיטה הפתוחה:   אביב-תל( , המפלגות בישראל, בנימין נויברגר. 2

 )365269)   (7-8יחידות (ממ .פי אונשמור מדעי המדינה ל     
 
 .11-33' עמ) 1987, עם עובד: אביב–תל  (קבוצות אינטרס בישראל, יעל ישי. 3

 )66696(קב  .שמור סוציולוגיה לפי ישי      


