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 עברית

. Moodleהפריטים נמצאים באתר הקורס במערכת  כלהקריאה מופיעים על פי סדר השיעורים.  פריטי

  פריטי קריאה נוספים שהינם בגדר קריאה מומלצת מופיעים באתר הקורס.

 

ערבית בתקופת האימפריה העות'מאנית והמנדט -. "התפתחות מערכת החינוך הפלסטינית2009סעד, א. -אבו

 .4-20: 5הבריטי." אלנבראס 

 

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי . 2008רייכל, נ. 

 .104-116, 60-91. עמ' ת מאגנסאביב וירושלים: מכון מופ"ת והוצא-תללייחוד. 

 

 1949-חוק לימוד חובה, התש"ט

 

 1953-חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג

 

 .103-136, 7-32אביב: ברירות. עמ' -, תלחינוך בישראל: מחוז המסלולים הנפרדים. 1990סבירסקי, ש. 

 

נוך בישראל. . "מדיניות הטיפוח בחינוך." בתוך: א. פלד )עורך( יובל למערכת החי1999אדלר, ח. 

 ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט.

 

 .16-5: 39 עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך. הגדרת המושג 'טעון טיפוח'. 1984פרנקנשטיין, ק. 

 



 
 השינויים.יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת  *

 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **
 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. ***

 

 

. מיזוג חינוכי בישראל: שלושים שנים של מדיניות הססנית בצל אידיאולוגיה 2004רש. נ. וכפיר, ד. 

 (.1מ"ג ) . מגמותמשתנה

 

גוגיה ומדיניות החינוך בישראל. ירושלים : מרכז טאוב לחקר . אידיאולוגיה, פד2007יוגב, א. 

 המדיניות החברתית בישראל.

 

בתוך: ד. ענבר . התוכנית הלאומית לחינוך: חזון, עקרונות ועיקרי ההמלצות. 2006דוברת שלמה. 
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ירושלים: מכון פלורסהיימר  .החינוך הערבי בישראל: דילמות של מיעוט לאומי. 2007עסבה, ח. -אבו

 . 42-49, 13-28למחקרי מדיניות. עמ' 

 

אביב: הוצאת –. תל חינוך כאתגר חברתידתי בתוך: ז.גרוס וי. דרור -. החינוך הממלכתי2004כץ, י. 

 אביב.-רמות אוניברסיטת תל

 

 .ירושלים: הכנסת מרכז המחקר והמידע תמונת מצב. –מערכת החינוך במגזר החרדי . 2007וורגן, י. 
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השוויון בחינוך: היבטים חברתיים של הרפורמה במבנה -. זכות הבחירה ואי2000איילון, ח. 

אביב: -(. תל146-125)עמ'  חברה במראההלימודים בחטיבה העליונה. בתוך ח' הרצוג )עורכת(, 

 אביב, הוצאת רמות.-אוניברסיטת תל

 

ספר ערביים בישראל: -ספר עבריים ולבתי-. "תוכנית הלימודים בהיסטוריה לבתי2002אלחאג', מ. 

היסטוריה, זהות וזיכרון: דימויי עמוס )עורך( -תרבותיות נשלטת." בתוך: א. בן-אתנוצנטריות מול רב
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לאומיים -. "סינגפור במקום כרכור? מבחני הישג בין2009. יוגב, א. ליבנה, ע. ופניגר, י

 .355 - 337(: 3מ"ו ) מגמותוהגלובליזציה של יעדי החינוך." 

 

. ירושלים: חטיבת המחקר, 2009-2001תקצוב החינוך היסודי . 2010בלס, נ., זוסמן, נ. וצור, ש. 

 בנק ישראל.

 

. התמורות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בשנות התשעים 2008מנחם, ג., תמיר, ע. ושביט, י. 

. תל אביב: הוצאת התפשטות ההשכלה הגבוהה בישראלשל המאה העשרים. בתוך: א. יוגב )עורך( 

 אוניברסיטת תל אביב.  -רמות 
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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.  

 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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Components of final grade 
 
Term papers 40% 
 
Final exam 60% 
 
Total 100% 
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