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התהוות מערכת מטרת הקורס היא להבהיר ולשרטט את 

הקורס . החינוך בחברה הישרלאית לאורך ציר זמן

יתמקד בממשק שבין השיח הפוליטי לשיח החינוכי 

תוך הבהרה של מהות הגומלין בין חוקי חינוך לבין 

ומשמעותן של רפורמות חינוכיות על , השפעותיהם

הקורס ידון . החברה כגון רפורמה ואיטנגרציה

למות חברתיות בסוגיות מרכזיות  כמבטאות די

מכללה , כגון שוויון פורמלי או שוויון הזדמנויות

 .ועוד, מול אוניבריסטה

  

 

 

 בינוי , החינוך בתור סוכן חברות של סדר חברתי

 .אומה ועוד

 בין חינוך יהודי מודרני לחינוך עברי לאומי 

 חינוך במדינה חדשה 

 חוק חינוך , חוק לימוד חובה: חקיקה חינוכית

 וך המיוחדחוק החינ, ממלכתי

 זרמי חינוך 

  חינוך מקצועי ושסע חברתי 

 רציהגרפורמה ואינט 

 בתי ספר דמוקרטים 

 ילדים עם מוגבלות -הילדים השקופים 

  מכללות : בין השכלה לרכישת מקצוע

 ואוניברסטאות

 

יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום 

 לקורסים לפי חוק זכויות הסטודנט



  הקורסוהרכב ציון דרישות 
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 .אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר **

 .על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם ***

יש למחוק את ) **משקל בציון הסופי 
 (המיותר

08% חובה     _08__ %   -נוכחות 
 בחירה 

08%-יבט קבוצתידעימות  : עבודות
 . 

 _08% -ת סיום עבוד

 088%  -כ"סה

 

 עברית
חקיקה : אינטגרציה ואנרכיה, אנומיה, אוטונומיה", דן גבתון

ופסיקה כמכשירים להפעלת רפורמות חינוכיות וליישומה של מדיניות 
תמורות , (עורכים)שפירא ' ור, נבו' ד, דרור' י: בתוך". החינוך בישראל

-תל,  ות החינוך בישראל לשנות האלפייםקווים למדיני: בחינוך
  . 454-404' עמ, רמות: אביב

תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל ", אבישר גלעדה  ובא ציפי
 12,  הלכה ומעשה בתיכנון לימודים, "לתלמידים עם מוגבליות

 .264-242'  עמ, (1020)
מאיין : לקראת שנות האלפים -החינוך המיוחד בישראל" תום גמפל

, 1כרך , סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, " אנו באים ולאן אנו חותרים
 .21-42'  עמ, (2111) 24גליון 
מה אפשר : רפורמות העבר במערכת החינוך הישראלית" יובל  ,דרור

קראת ל ,(עורך)ענבר ' ד: בתוך? ללמוד מן ההיסטוריה על דוח דוברת
, מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד: ירושלים, חינוכי מהפכה

 62-55' עמ, 1006
הזיקה שבין , "הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה'" וילנסקי עמי

יסודי למבנה השכלה הגבוהה  -השינוי המבני במערכת החינוך העל
 .25-44' עמ, (1024) 1020סדרה חדשה ,  עיונים בחינוך, "'בישראל

החינוך הקדם מקצועי ויצירת מעמד ", יצחק וספורטאיוסי ה יונ
יהודה שנהב , בעריכת חנן חבר מזרחים  בישראל, "הפועלים בישראל

 .204 -62-'עמ, 1001, ירושלים, הלר –פנינה מוצפי 
בין , בין ריכוזיות לביזור: מערכת החינוך הישראלית, נירית  רייכל

-16' עמ,  1001, מאגנס: ליםירוש, בין חיקוי לאיחוד; מוצהר לנסתר
45 , 

לב  דור לדור', החינוך המקצועי בישראל בן גלוי לנסתר'. רייכל נירית
 .255-224' עמ( 1002)

שלושים שנים של : מיזוג חינוכי בישראל", דרורה ופיר נורה  רש
' עמ( 1001)מג  מגמות, "מדיניות הססנית בצל אידיאולוגיה משתנה

41-55. 
-6611חינוך לאומי וכינון מדינה  -שעור מולדת ,טלי תדמור שמעוני

 .56-25' עמ, 1020, מכון בן גוריון: שדה בוקר, 6691
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