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This is an introductory course on the Israeli education system. The course will focus on
three main themes: (1) the development of schooling in Israel and the social context in
which this development has occurred; (2) internal diversity in Israeli education system;
(3) central issues in educational policy in Israel. The discussion will include research
perspectives from academic fields such as history, sociology, political science and
educational policy research.
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Schooling in Palestine before 1948
The birth of the Israeli education system 1948-1953
Expansion, differentiation and the nurture (tipuah) policy 1953-1968
The integration policy 1968-1990
Decentralization, school choice and educational standards 1990-2010
The Palestinian-Arab minority in the Israeli education system
Religious education in Israel
Non-religious independent schools
Sorting, tracking and curricular choices
The politics of curricula and the debate over core curriculum
Local and international educational standards
School financing
The expansion of the higher education system
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