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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 

 ה" תשס -מבוא לממשל ופוליטיקה   88-100-71
 ר אפרת קנולר"ד: מרצה

 
 : מטרת הקורס

התאוריות ומושגי היסוד , להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית במדעי המדינה תוך הכרת הגישות העיקריות
 .המקובלים בתחום

 
 : חובות הסטודנט
 . צאות ובתרגילים נוכחות חובה בהר

  השתתפות בדיונים במסגרת התרגילים 
 . כתיבת עבודה אחת

  בוחנים
 .חומר הקריאה והתרגילים,  מבחן מסכם על חומר ההרצאות

 
 :הרכב הציון

 .10% בוחנים + השתתפות בדיונים במסגרת התרגילים 
 30% –עבודה 

 60% -מבחן מסכם
 .60% –ציון עובר בכל אחת מהמטלות 

 
 התרגילים והקריאה , רצאותחומר הה

 
 ? מדע–מדעי המדינה : מבוא .א

  .21-7' עמ, )ג"תשנ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (מדע המדינה לגווניו, ברוך זיסר. 1     
 )234951(המ . מדעשמור מדעי המדינה לפי    
 
  גלובליזציה , מדינה,חברה .ב
 
-תל( מדינה  וחברה, )עורכים(עצמון . י, גוטמן. ע, אייזנשטדט. ש: בתוך, "האדם הפוליטי", רוברט דאל. 1

 .158-133' עמ', כרך א, )1976, עם עובד: אביב
 )346727 (5308וגם תדפיס ) 19643(וח . מדישמור מדעי המדינה לפי

 
 .97-87'   עמ', כרך א, מדינה וחברה, " תכונות היסוד של המדינה המודרנית", שמואל אייזנשטדט. 2

 )19643(וח . מדי לפישמור מדעי המדינה
 
 ,1, תרבות דמוקרטית, "מקרה חריג"ישראל כ: דמוקרטיה כנגד לאומיות", יחיא וברוך זיסר-  אליעזר דון.3

 .9-22' עמ, 1999
 )0465202( 7632 וגם  תדפיס 4כתב עת באולם 

 
, תומס. ן לבתוך פרידמ,  " גלובליזציה מבט אל עולם משתנה–ועץ הזית " לקסוס"ה, פרידמן.  תומס ל. 4
 .42-51, 1-17' עמ) 1999, הד ארצי: אור יהודה (  גלובליזציה מבט אל עולם משתנה–ועץ הזית ' לקסוס'ה

 )463293(לק . פרישמור מדעי המדינה לפי
 
 לגיטימיות , סמכות, עוצמה .ג
 
 .48-34' עמ',  כרך א,מדינה וחברהבתוך , "הטיפוסים של סמכות ותיאום מחייב", מכס וובר.   1

 )463293(לק . פרימור מדעי המדינה לפיש
 
 .  125-134 'עמ,  1995, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל' כרך א,בין מדינה לחברה, ברוך קימרלינג. 2

 )0279024(בי . קימשמור סוציולוגיה לפי
 
 .118-97' עמ, )1976, יחדיו: אביב-תל( האדם המדיני, סיימור ליפסט. 3

 )137203(אד . ליפשמור מדעי המדינה לפי
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 המערכת הפוליטית  .ד
  לגווניו מדע   המדינה, )עורך(בתוך זיסר ברוך " קטגוריות לניתוח מערכות בפוליטיקה",דויד איסטון  .1
 .254-243' עמ, )1993, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל(

 )234951(המ . מדעשמור מדעי המדינה לפי    
 
 תרבות פוליטית ודת אזרחית, אידיאולוגיה .ה
 
 .47-13' עמ, )1999, שוקן: אביב-תל (על ימין ועל שמאל,ברוך זיסר .1     

 )439762(על . זיסשמור מדעי המדינה לפי
 

2. Gabriel Almond, "Political Socialization and Political Culture" in Almond and   Powel (eds), 
Comparative Politics Today: A world View (Little Brown: 1992),pp. 33-45.   

 )224877 (2886וגם תדפיס ) COM )173379 שמור מדעי המדינה לפי 
 

3. Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilization? "Foreign Affair, Vol. 72, No. 3, 1993.                              
 )255841 (4415כתב עת וגם תדפיס 

 
 לאומיות .ו
 
, 23-15'עמ, )1994, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל( סוגיות בחקר הלאומיות ,יוסי דהאן, הנרי וסרמן .1

 )אירופה ערש הלאומיות: בתוך (.75-63
 )103491 (320.54בספריה להיסטוריה 

 
-תל, דת ולאומיות בישראל ובמזרח התיכון, )עורך(ורוביץ בתוך נרי ה" ?הדת המודרנית", ליאת גרינפלד .2

 .27-50' עמ, 2002, עם עובד, אביב
320.54E546009(ולא .  דת( 

 
 .189-200' עמ, 2004, אוניברסיטת חיפה, חיפה, הסיפור שלנו, יעקב ידגר .3

302.23E585952(ספ .  ידג( 
 
 עקרונות יסוד וגישות: משטרים .ז
 

1. Adam Przeworski et al "What Makes Democracies Endure?", in Benyamin Neuberger, Ilana 
Kaufman, Democracy and Democratization, Tel-Aviv, The Open University, 1998,  pp 103-119.  

 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה:בתוך
 )406053(וד . דמושמור מדעי המדינה לפי

 
2. Samuel P. Huntington, “Will More Countries Become Democratic?" in Benymin Neuberger 
and Ilana Kaufman (eds), Democracy and Democratization, (Tel-Aviv: The Open University, 
1998), pp. 7-32.                                       

 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה:בתוך
 )406053(וד . דמושמור מדעי המדינה לפי

 
 .300-277' עמ'   כרך ב, מדינה וחברה" קוי מיתאר של הטוטליטריות ותכונותיה", ליאונרד שפירא. 3

 )19643(וח . מדישמור מדעי המדינה לפי
 
 מוסדותיו ותפקודו, רשויותיו, הממשל: המשטר הדמוקרטי.  ח
 

1. Hague, R. Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and Politics 
(London: Macmillan, 1993), pp. 313-341, 287-312.  

 )HAG) 223129 שמור מדעי המדינה לפי
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2. Teem H.W. Rolf Willson, Comparative Politics  an  Introduction to Seven Countries  
(New Jersy, Prentic Hall, 1996), pp. 357-377, 288-300, 441-452.   

)498371 (8108תדפיס   
  

 .23-9' עמ)  1990, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, תמר הרמן .3
 )365269(ממ . אונשמור מדעי המדינה לפי

 
 .  26-9' עמ,)2000(, 5. מס, פוליטיקה, "בין תיאוריה לפרקטיקה: משאלי עם", הורוביץ-דנה אריאלי .4

 4כתב עת באולם 
 

 ות וקבוצות אינטרסמפלג: שחקנים פוליטיים .ט
 
 .27-9'  עמ,7-8יחידות , )1997, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (המפלגות בישראל, בנימין נויברגר .1

 )136147(ממ . אונשמור מדעי המדינה לפי
 
: אביב-תל(, קץ המפלגות, )עורך(בתוך דני קורן " אדישות וסכנותיה: אירופה המערבית", פיטר מאייר .2

 .32-23' עמ, )1998, חידקל
 )373364(המפ . קץשמור מדעי המדינה לפי

 
3. Almond and Powel (eds), Comparative Politics Today: A World View (Boston : Little 

Brown, 1992), pp. 61-74.   
 )COM) 23622 שמור מדעי המדינה לפי

                                                
 . 32-11' עמ, )1987, עם עובד: אביב-תל ( בישראלקבוצות אינטרס, יעל ישי .4

 )66696(קב . ישישמור סוציולוגיה לפי
 

 בחירות .י
 .16-23' עמ, )1990, האוניברסיטה הפתוחה:אביב-תל(, שיטת הבחירות והתנהגות הבוחר, הרמן תמר .1

 אין
 


