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 .מטרת הקורס 

 
הבהרת מושגי יסוד ועקרונות הדמוקרטיה, הבנת הבסיס הרעיוני והערכי של הדמוקרטיה 

  כתרבות וכמשטר. 
 
 
 נושאי הקורס: 

 
הקורס ייפתח במבוא כללי , על המושג פוליטיקה ולאחרי ו תכונות היסוד של החברה 

תפתחות הפוליטית הישראלית בתקופת היישוב ושנות הקמתה של מדינת ישראל.  נעסוק בה
מדינה,  –חברתית ביישוב, יחסי אליטות וקבוצות בחברה הישראלית)שסעים(,יחסי דת  –

זכויות הפרט, מבנה המשטר הפרלמנטרי, ויחסי רשויות השלטון,אמצעי הפיקוח והביקורת 
 במשטר הדמוקרטי
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  מטלות/דרישות הקורס 
 
 

 93%  נוכחות חובה 

  קריאה מודרכת של מאמרי הקורס  והגשת מטלות הכיתה 

  ניהול דיון ביקורתי 

  ציון כיתה .  23%+  93% –בחינת סיום קורס 

 


