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 הלימודים  כנית ות
 

מגוונים ידע  תחומי  להכיר  אפשרות  לסטודנטים  מעניקים  המדינה  למדע  בחוג  של    הלימודים  מקיפה  והבנה 
עולמות  ולימוד עומק של  באמצעות חשיפה  , זאת בישראל ובעולם. הפוליטית, תקשורתית ודיפלומטית המציאות 

  הציבורי   המנהלהמשפט, ביקורת פנים,  ,  פוליטיתהתקשורת  ההדיפלומטיה,  המקומית והבינלאומית,    הפוליטיקה
 הכלכלה.  ו

 
מציע   קורסים החוג  כלים  דרכם  רחב    מגוון  הסטודנטים  ובחינת  רוכשים  במבט  להבנה  הישראלית  המציאות 

תקשורת,  , מסחר,  ביטחוןדיפלומטיה,    , היבטים מגוונים של היחסים הבינלאומיים כאסטרטגיה והכרת  השוואתי  
השפעות  מהן ה  ? , לדוגמא: הבנת השוק וכיצד הוא פועלומגוונות  עוסקים בסוגיות שונותסטודנטים  . הופוליטיקה

  ? כיצד התקשורת מתנהלת  ?מהי מדיניות בריאות  על פוליטיקה ומנהל ציבורי?   אינטרסים כלכליים שונות של  
ומדוע מערך הדיפלומטיה של ישראל בנוי בצורה מסוימת ולא    ?תקציב המדינההשפעת הגלובליזציה על  מהי  

 .   שאלות רבות  ועוד אחרת?  
 

. סטודנטים רוכשים  בלימודי המגזר השלישי  יםייחודי  לימודי נישהפיתח  החוג למדע המדינה במכללה  כמו כן,  
בין היתר התלמידים מקבלים הכשרה וידע בתחומים של:  ארגוני המגזר השלישי,  בנוגע ל ידע תיאורטי ויישומי  

 .  , פעילות בשטח והיחס בין הממסד לארגונים אלו ועוד ניהול פיננסי ומשפטי של עמותות
 

בוחרים בלימודי מדע המדינה בשל השילוב בין תחומי ידע שונים והחיבור בין  רבים  בארץ ובעולם סטודנטים  
זו, הלימודים מעניקים לבוגר את היכולת לאתר, בכל תחום  גישה מעשית ל  סקרנות אינטלקטואלית. מבחינה 

השונים וההזדמנויות שהם    , כלכליים, תקשורתיים והאסטרטגיים עיסוק בו יבחר בעתיד, את הממדים הפוליטיים
 מאפשרים.  

 
  נ"ז   60על הסטודנטים לצבור    כניתות נמשכים שלוש שנים )שישה סמסטרים(. במסגרת ה  כניתות הלימודים ב

כמפורט בהמשך. בשנה"ל    ,מקורסי חובה, קורסי בחירה, סדנא וסמינריון מורכבים  הבמדע המדינה    )נקודות זכות( 
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג    פסיכולוגיה,  חוגית בשילוב עם החוגים: קרימינולוגיה, -כניות דוותמו  תקייי  ב "תשפ

מסלול של שני סמסטרים בשנה ומסלולי לימוד בהם הסטודנטים לומדים שלושה    -  ב תחומי במדעי החברההר
 סמסטרים בשנה. 

 

 
 

 : יותהתמחו תי שת ו מוצעבחוג למדע המדינה כנית הלימודים  ובמסגרת ת
 יבר התמחות בממשל, יחסים בינלאומיים וסי .1
 ניהול ממשל דיגיטלי וביקורת ב התמחות .2

 
 מיועדת לסטודנטים:   -  התמחות בממשל, יחסים בינלאומיים וסייבר

במדעי החברה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה ופסיכולוגיה )שבוע  רב תחומי  :  במסלול דו חוגי  -
 לימודים מלא(. 

 שנתיים וחצי(.  –סמסטרים  7כנית מותאמת לאנשים עובדים )ותכנית מיוחדת לכוחות הבטחון /  ובת -
 
 

 מיועדת לסטודנטים:   -התמחות בניהול ממשל דיגיטלי וביקורת  
  - סמסטרים    7מותאמת לאנשים עובדים )   -בשילוב עם החוג לקרימינולוגיה )בלבד(  כנית לימודים  ותב -

 . ( שנתיים וחצי
 
 

ותוך שיתוף    ביסיימו את ההתמחויות לפי תשפ" ,  בתשפ" שנה"ל  הממשיכים מ  'ג/ ' ב  ים סטודנטים בשנ  הערה:
  קורסים בין ההתמחויות, קורסי בחירה כלל חוגיים.  
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  וסייבר בינלאומיים יחסים ,ממשל התמחות

 רותי אמיר : ד"ר   ראש ההתמחות 
 

המתפתחות תדיר על גיבוש אסטרטגיה  ות  הטכנולוגי הקניית ידע וכלים להבנת השפעתן של    מטרת ההתמחות: 
 , שחקנים ממשלתיים ושחקנים חוץ ממשלתיים בזירה המקומית והבינ"ל.  ומדיניות של ממשלות

 

טווח רחב של ידע בשלשת    ומעניקה    שת התחומים האמורים לעיל  והתמחות זו מציעה מגוון של קורסים בשל 
קורסים בנושאים של המערכת הבינלאומית, תפקודה ומערך היחסים  , יינתנו  התחומים המרכזיים הללו. בין היתר

ועוד. כמו כן,    והדיגיטל   , עולם הסייבר NGO'sארגונים על לאומיים, ארגונים לאומיים,  דיפלומטיה,  בין מדינות,  
ומי, טרור, מלחמות ועוד. בתחום הממשל והפוליטיקה ילמדו מושגי  ילמדו קורסים בתחומים של משפט בינלא 

יותר את   .  להכיר לעומק את היחסים הבינלאומיים הקו המשיק בין פעולות הממשל,  יסוד על מנת להבין טוב 
ההתמחות  ברמה המקומית והבינלאומית.   עשיית הסייבר והדיגיטלמתוך לב   יסוד  י מושגבתחום הסייבר ילמדו 

בספורט  ,  חברה אזרחית,  ניתוח שיטות בחירה שונותיחסים בינלאומיים,  ,  כלכלה,  דיפלומטיהתעסוק גם בתחומי  
יוכל לנתח טוב יותר את המערכות סביבו ברמה המקומית,  זו  סטודנט בהתמחות    , ופוליטיקה. בסיכומו של תואר 

 פק תובנות מעמיקות בנושאים השונים. הארצית והבינלאומית כמו גם לס
עשיה  התמחות  ב משלב  קורס  הב יוצע  מן  הרלוונטיים אחד  וממשל.    :תחומים  בינלאומיים  יחסים  דיפלומטיה, 

ההתמחויות יערכו בכנסת, משרד החוץ וארגוני מגזר שלישי )תלוי ביקוש והיצע(. מטרת ההתמחות היא לעבור  
מעולם התיאוריה לעולם המעש על מנת ליישם את חומרי הלימודים הלכה למעשה כמו גם לקנות אחיזה בעולמות  

 התוכן הרלוונטיים. 
  בעיקר   הוא,   המיקוד ו  י טכנולוג   רקע   בעל   שאינו   לסטודנט  גם   עדת מיו   ההתמחות  סייבר,   ידע ה  לתחום   ביחס 

 .  יםכניהט ים ולא בהיבט  יםוהתוכני  יםציבורי ההדיפלומטיים,  ,יםמשלימה, יםדיני מה ים היבטב
 
 . *ההתמחות תצוין על גבי נספח נלווה ובגיליון הציונים 

 
 

   ניהול ממשל דיגיטלי וביקורת התמחות
 

 אנה אוסטר : ד"ר   ראש ההתמחות 
 

וביקורת מקנה ידע וכלים שיסייעו לסטודנט לפעול בסביבת העבודה    תמחות בניהול הממשל הדיגיטלי ה
לקדם   דיגיטציה,  טכנולוגיה  המבוססת  מבוססות  הביקורת הפנימית  יוזמות ממשל  פונקציית  את  ולחזק 

 , השלטון המקומי והמגזר השלישי.  הציבורי מגזר  בארגוני ה

 
ובעיקר לצמצם    בקידום ממשל חכם וידידותי  תסייעהמואצת שהחלה בעשורים האחרונים מ  המהפכה הדיגיטלית

ה השירותים  דיגיטליים  הכלים  ביורוקרטיה.  אספקת  וקידום  לשיפור  משמשים  הממשל  בפעילות  המיושמים 
. כיום, לאורו של משבר הקורונה,   והעדפות המשתנים בעידן הדיגיטלי של זמננולצרכים  תם  תאמהציבוריים וה
לחלקים גדולים  ולהנגישם  ממשלתיים למקוונים וממוקדים לפי תפיסת הצרכן  השירותים  וך את ההפהאתגר הוא ל

שבה  במציאות המשתנה של עבודת הממשל    אולם,.  יותר של האוכלוסייה ובפרט למגזרי אוכלוסייה חלשים יותר
מיושמות פלטפורמות דיגיטליות מי ערב להתנהלות התקינה? לשמירה על האתיקה ועל זכויות הפרט? כיצד  

התמחות נדון בשאלות אלו  ארגונית בסביבת עבודה מבוססת טכנולוגיה ודיגיטציה? ב- מבוצעת הביקורת הפנים
הביקורת הפנימית בארגון. נדון    ניהול הממשל הדיגיטלי ופונקציית    - תוך הקניית ידע בשני תחומים חשובים  

מודל  יישום  בארגוני הממשל ו   דיגיטלייםהמובילים  בבסיסי הידע של הממשל הדיגיטלי, בהבנת תפקידם של ה
למנהלים למפות סיכונים, להפחיתם ולהרחיב  ככלי המסייע   ונקציית הביקורתפכמה. במקביל, נלמד על  חהעיר  ה

   . וניים הקיימים )כגון מבקר המדינה(בנוסף לגופי הבקרה השלט  בקרות ניהוליות
 

בסביבת העבודה  פנימית  הביקורת  הקניית ידע וכלים לניהול הממשל הדיגיטלי לצד ניהול ה:  מטרת ההתמחות 
  ., פרטי, ציבורי ומגזר שלישי ארגוני כל המגזרים של  

קורס משלב עשיה יוצע  ישתלבו הסטודנטים    בהתמחות  ובמוסדות שונים  שבו  בליווי    , במגזר הציבוריבגופים 
בארגון המבוקר א, הוהדרכה של מנחה הסדנ בארגון   מבקר הפנימי  ה  . או המוביל הדיגיטלי  התמחות  מטרת 

ביישום הביקורת הפנימית בארגון  בלמידת הממשל הדיגיטלי ו הזדמנות לסטודנטים להתנסות    לתת  המעשית
עולה בקרב ארגונים    לאור משבר הקורונה  מנגנוני הבקרה. וללמוד, הלכה למעשה, על מאפייני הפעילות של  

בהשגת יעדי    יםהמסייע   ם ככלי  , בקרב עובדיהםשני התחומים  להרחיב את הידע בבמגזר הציבורי הדרישה    רבים
לצבור תאוצה בקרב עובדי המגזר הציבורי, כלכלנים, רואי    ו לימוד החלמי התחושני    . הארגון ושמירה על יציבות

משפטנ שונים. חשבון,  בתחומים  ארגוניים  ויועצים  הציבוריים    ים  בהיבטים  בעיקר  מתמקדת  התוכנית 
   .ם והתוכניים ולא בהיבטים הטכניי הניהוליים

 . *ההתמחות תצוין על גבי נספח נלווה ובגיליון הציונים
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 במסגרת הלימודים  התמחות מעשית

  

רבה  חשיבות  רואה  למדע המדינה  הסטודנטים  בהתמחות המעשית   החוג  בזמן    יבעולם המעש ובשילוב  עוד 
בכך במהלך    , הלימודים.  שרכשו  התיאורטי  הידע  את  וליישם  קשרים  לפתח  ניסיון,  לצבור  הסטודנטים  זוכים 

שבה    העבודהסביבת  להכרת העולם המעשי ומטרת ההתמחות היא לתת לסטודנטים כלים נוספים  לימודיהם.  
 .  לכלל הסטודנטים בחוגבשנה ג'  חובה  קורס  הינה המעשית ההתמחות  סיום לימודיהם.ישתלבו לאחר 

 
 
 

 *: לפי שילובים  כנית הלימודים ופירוט ת

ניתן למצוא  ב"ותשפ  פ"אתש חלו לימודים בשנה"ל ה*פירוט תוכנית הלימודים לסטודנטים ש 
  .בשנתונים באתרהמפורסם  חוגיות"-כניות דוובקובץ "ת

 
מן השילובים   ה נ"ז בחוג הנוסף לבחיר 60-"ז בחוג למדע המדינה ונ  60נ"ז,  120על הסטודנט להשלים 

 המוצעים. 
 בחוג למדע המדינה ובחוג הנוסף.  B.A.התואר המוענק לבוגרי החוג  

 
 
 
 כנית הלימודים מדע המדינה בשילוב עם סוציולוגיהות
 

 ממשל ופוליטיקהמבוא ל 22020 נ"ז  20 קורסי חובה שנה א' 

 ה יחסים בינלאומיים ואסטרטגי 22024  

 מבוא למחשבה מדינית 22771  

 המערכת הפוליטית בישראל  22028  

 דיניות ומנהל בוא לממ 22074  

 כלכלה פוליטית  22027 נ"ז  8 קורסי חובה שנה ב' 

 ( שו"ת)  גלובליים פוליטיקה השוואתית ומשברים   22692  

 סמינריון  נ"ז  10 קורסי חובה שנה ג' 

 התמחות מעשית   

   
קורסי בחירה כלל  

 חוגיים 
 פירוט בטבלת קורסי בחירה חוגיים כלליים –' בהחל משנה   נ"ז  8

קורסי התמחות שנה  
 ג'  - ב' ו

 פירוט בטבלת קורסי התמחויות  –החל משנה ב'  נ"ז  12

  נ"ז  2 קורסי משיב הרוח 

  נ"ז  60 סה"כ 
 *שו"ת= שיעור ותרגיל 

 קורסי חובה שנה ב' בהתאם לקורסי קדם נדרש 

 
 

 תכנית הלימודים מדע המדינה בשילוב עם קרימינולוגיה 
 

 ממשל ופוליטיקהמבוא ל 22020 נ"ז  24 קורסי חובה שנה א' 

 בינלאומיים ואסטרטגיה יחסים  22024  

 מבוא למחשבה מדינית 22771  

 המערכת הפוליטית בישראל  22028  

 דיניות ומנהל בוא לממ 22074  

 ( שו"ת)  סטטיסטיקה תיאורית והסקתית  22232  

 כלכלה פוליטית  22027 נ"ז  8 קורסי חובה שנה ב' 

 ( שו"ת)  גלובליים פוליטיקה השוואתית ומשברים   22692  

 סמינריון  נ"ז  10 קורסי חובה שנה ג' 
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 התמחות מעשית   

   

כלל   בחירה  קורסי 
 חוגיים 

 פירוט בטבלת קורסי בחירה חוגיים כלליים –' אהחל משנה   נ"ז  2

קורסי התמחות שנה  
 ג'  - ב' ו

 פירוט בטבלת קורסי התמחות  –החל משנה ב'  נ"ז  12

  נ"ז  4 קורסי משיב הרוח 

  נ"ז  60 סה"כ 

 

 
 

 מדע המדינה בשילוב עם רב תחומי במדעי החברהתכנית הלימודים 
 

 משל ופוליטיקהבוא לממ 22020 נ"ז  20 קורסי חובה שנה א' 

 יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   22024  

 המערכת הפוליטית בישראל   22028  

 מבוא למחשבה מדינית 22771  

 דיניות ומנהל בוא לממ 22074  

 ( שו"ת)  גלובליים פוליטיקה השוואתית ומשברים   22692 נ"ז  12 קורסי חובה שנה ב' 

 כלכלה פוליטית  22027  

 ( שו"ת) שיטות מחקר  22100  

 סמינריון  נ"ז  10 קורסי חובה שנה ג' 

 התמחות מעשית   

   

כלל   בחירה  קורסי 
 חוגיים 

 פירוט בטבלת קורסי בחירה חוגיים כלליים –החל משנה א'  נ"ז  4

קורסי התמחות שנה  
 ג'  - ב' ו

 פירוט בטבלת קורסי התמחות  –החל משנה ב'  נ"ז  12

הרוח   משיב  קורסי 
 שנה ב' 

  נ"ז  2

  נ"ז  60 סה"כ

 

 
 בשילוב עם פסיכולוגיה תכנית הלימודים מדע המדינה 

 
 משל ופוליטיקהבוא לממ 22020 נ"ז  20 קורסי חובה שנה א' 

 יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   22024  

 המערכת הפוליטית בישראל  22028  

 מבוא למחשבה מדינית 22771  

 דיניות ומנהל בוא לממ 22074  

 ( שו"ת)  גלובליים פוליטיקה השוואתית ומשברים   22692 נ"ז  8 קורסי חובה שנה ב' 

 כלכלה פוליטית  22027  

 סמינריון  נ"ז  10 קורסי חובה שנה ג' 

 התמחות מעשית   

   

קורסי בחירה כלל  
 חוגיים 

 פירוט בטבלת קורסי בחירה חוגיים כלליים –החל משנה א'  נ"ז  6

קורסי התמחות שנה  
 ג'  - ב' ו

 פירוט בטבלת קורסי התמחויות   –החל משנה ב'  נ"ז  12

קורסי משיב הרוח  
 שנה ב' 

  נ"ז  4

  נ"ז  60 סה"כ
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 : ע"פ שנת לימוד נית הלימודים ופירוט תכ
 

 שנה א' 
 חוגיים   בשנה א' ילמד הסטודנט קורסי חובה לשנה א' וקורסי בחירה כלל 

 

 קורסי קדם  נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

     שנה א' קורסי חובה 

  4 4   ממשל ופוליטיקהמבוא ל 22020

  4 4 מבוא למחשבה מדינית  22771

  4 4   דיניות ומנהל בוא לממ 22074

  4 4 ואסטרטגיה יחסים בינלאומיים  22024

  4 4 פוליטית בישראל המערכת ה 22028

  20 20  סה"כ קורסי חובה  

כלל  קורסי בחירה 
 חוגיים 

  4או  2 בחוגכלל חוגיים קורסי בחירה 
בהתאם  
לתוכנית  
 הלימודים 

  4או  2
בהתאם  
לתוכנית  
 הלימודים 

 

   

 בלבד:  עם החוג לקרימינולוגיה  עבור סטודנטים בשילוב 
 

 קורסי קדם  נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

     לימודי יסוד: 

  4 5 )שו"ת( סטטיסטיקה תיאורית והסקתית  22232

 

 
 שנה ב' 

 בחוג.   המוצעות ההתמחויות שתי  לבחור התמחות מתוך    ית/סטודנט כל   עללקראת שנה ב' חובה 
 בחירה כלל חוגיים  קורסי התמחות וי  קורס,  שנה ב' ילמד הסטודנט קורסי חובה לשנה ב' התאם, החל מ ב
 

קורסי   נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 
 קדם 

 קורסי חובה שנה ב' 
 

    

פוליטיקה השוואתית ומשברים   22692
 ( שו"ת )  גלובליים 

5 4 22020 

  4 4 כלכלה פוליטית    22027

  8 9  סה"כ קורסי חובה  

  6או  4  קורסי התמחות 
בהתאם  
לתוכנית  
 הלימודים 

  6או  4
בהתאם  
לתוכנית  
 הלימודים 

 

בהתאם לכל מסלול לימודים   * קורסי משיבי הרוח
 ולתוכנית הדו חוגית 

   

הקורסים בשנתון משיב  רשימת  
 הרוח 

   

 
 הרב תחומי בלבד: עם החוג   עבור סטודנטים בשילוב 

 
 קורסי קדם  נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

     לימודי יסוד: 

  4 5 )שו"ת(   שיטות מחקר 22100

 
 . 56 - יוני המעבר בקורסי בחירה צ. 60 -ציון המעבר בקורסי חובה  :  ' אשנה - תנאי מעבר
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 שנה ג'

 התמחות  ' וקורסי ג' ילמד הסטודנט קורסי חובה לשנה גבשנה 
 

 קורסי קדם  נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

     קורסי חובה שנה ג': 

 , 10007או  10047 6 6 סמינריון  
22100 

  4 4 התמחות מעשית  

  10 10  סה"כ קורסי חובה  

  6או  4  סה"כ קורסי התמחות 
בהתאם  
לתוכנית  
 הלימודים 

  6או  4
בהתאם  
לתוכנית  
 הלימודים 

 

 

 
 התמחות החל משנה ב' ה קורסי מבנה 

   ע"פ הפירוט הבא:   החל משנה ב' הסטודנט יחל ללמוד בקורסי ההתמחות
 

 נ"ז בכל מסלולי הלימוד.    12סה"כ קורסי התמחות: חובת בחירה ובחירה: 
 

 (: לכל מסלולי הלימוד)נ"ז   4חובת בחירה בהתמחות 

 
 קורסי קדם   נ"ז שש"ס  שם הקורס  התמחות 

  4 4 הציבורית  יסודות הביקורת  יהול ממשל דיגיטלי וביקורת  נ 

     

במציאות    הסייברעולם  וסייבר יחסים בינלאומיים, ממשל
                       הגלובלית

4           4  

 
 

 לימוד(: י ה)לכל מסלול  נ"ז 8 קורסי בחירה בהתמחות 
 

 קורסי קדם  נ"ז שש"ס  שם הקורס  התמחות  

רשימת הקורסים בשנתון   יהול ממשל דיגיטלי וביקורתנ 
 ההתמחות בחוג 

8 8  

       

רשימת הקורסים בשנתון   וסייבר יחסים בינלאומיים , ממשל
 ההתמחות בחוג 

8 8  

 
 . 56 - יוני המעבר בקורסי בחירה צ. 60 -ציון המעבר בקורסי חובה  : שנה ב' - תנאי מעבר
 .  60 -ובסמינריון   טיקום ק פר-מחות מעשית בהת ציון המעבר : שנה ג'- תנאי מעבר

 
חובותיו והשלים לפחות   הציונים ולוודא שבתום שנה"ל סיים את כלבאחריות הסטודנט לבדוק את גיליון  

 . המדינה חובה ובחירה בשנתון החוג למדע    הקורסים  רשימת את למצוא  ניתן . בחוג   נ"ז 60
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 קורסי חובה - שנה א' << 

 
                                                                                                                               משל ופוליטיקהבוא לממ

נוצרה   מה  לשם  הפוליטית.  המציאות  לחקר  הנדרשים  המחקר  ובכלי  במושגים  בסוגיות,  מתמקד  הקורס 
אדם? האם קונפליקטים נוצרים בגלל התנגשות  - בין בניההסכמה  -הפוליטיקה? מהם הגורמים המסבירים את אי

של אינטרסים או בגלל עימות בין תרבויות שונות? מה מסביר את העוצמה של תאגידים ובעלי הון? מה תפקידה  
של התקשורת בפוליטיקה? האם מדע המדינה יכול להסביר את שרידותו של ראש הממשלה נתניהו בישראל או  

דונלד טר של  בחירתו  הבדלים  את  יש  האם  עצמאית?  תהיה  כי הרשות השופטת  רצוי  האם  בארה"ב?  אמפ 
המתנהלות בישראל, ארה"ב או צרפת? האם כדאי לנו לאמץ את המשטר הנשיאותי   משמעותיים בין בחירות  

 האמריקאי? 
    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 18:15-21:15   ד'         ןטד"ר ניר לוי  22020  '  א
   15:45-18:45'  ב       ירון סלמן ד"ר     22020   'ב

    18:15-21:15ד'            טרם נקבע     22020 קיץ

 

 (קורס מקוון חלקי)  דיניות ומנהלבוא לממ
חברתיים המרכזיים של מנהל בכלל והמנהל הציבורי בפרט.  -השיעור עוסק בהיבטים הפוליטיים והפסיכולוגים

המנהלית   המערכת  תשמש  מרכזית  והקמת    בישראל. כדוגמא  מודרניזציה  תהליכי  הנלמדים:  הנושאים  בין 
ארגונים ביורוקרטים, ביורוקרטיה ודמוקרטיה, השפעת המנהל הציבורי על תהליכי חקיקה, יישום ושיפוט, תקציב  

 המדינה, ביקורת המדינה, התנהגות ארגונית: הנעה בעבודה; שינויים ארגוניים; תקשורת ארגונית. 
    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 שש"ס מתוקשב  2-ו   14:15-15:45ד'           אנה אוסטרד"ר   22074  א'
 שש"ס מתוקשב   2-ו    11:15-12:45     ' ו   אנה אוסטר     ד"ר   22074  'א
 שש"ס מתוקשב   2-ו   18:15-19:45    ' ד     אנה אוסטר   ד"ר   22074'  ב
 

 (מקוון חלקיקורס )  מבוא למחשבה מדינית
. במהלך הקורס נתוודע למושגי  20-הקורס סוקר את התפתחות ההגות הפוליטית מיוון העתיקה ועד למאה ה 

המפתח ושאלות היסוד של ההגות הפוליטית, כגון: מהי מדינה, ולשם מה היא קיימת? מהו המשטר הצודק? מה  
מותר למדינה לפגוע בהן? כמו כן, נכיר    מקור הסמכות של השלטון? מה מקורן של זכויות האדם ובאילו מקרים 

המדינית   המחשבה  בתולדות  המרכזיות  הפוליטיות  והאידיאולוגיות  העולם  השקפות  הליברליזם,    –את  כמו 
 ונעמוד על הרלוונטיות שלהן למציאות הפוליטית בת זמננו.   –הפשיזם, והאנרכיזם 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 שש"ס מתוקשב  2-ו   16:15-17:45  ' ד   איתי שנירד"ר    22771   א'

 שש"ס מתוקשב  2-ו    16:15-17:45ד'        ד"ר ירון סלמן   22771 ב'  
 שש"ס מתוקשב  2-ו   17:30-19:00'  ב  ד"ר איתי שניר     22771 קיץ

 
 פוליטית בישראל   המערכת  ה

מקורותיהם. הקורס יסקור את הנושאים  מטרת קורס זה הינה לסקור את בסיסי המשטר הישראלי ולהתחקות על  
אנו. אנו נחל בסקירה כללית של   לימינו  ועד  והחברה הישראלית משלב טרום המדינה  המרכזיים בפוליטיקה 

של    הקשרה המבנה  וחקר  המדינה  התהוות  אל  נעבור  ישראל.  מדינת  של  וההיסטורי  הבינלאומי  המקומי, 
נסקור את האלמנטים המרכזיים במערכת הפוליטית    ,הקורס    מוסדותיה הפוליטיים. במהלך חלקו הראשון של 

)והישראלית,   הבאים:  בנושאים  נתמקד  המדינ1בעיקר  ומוסדות  האלקטוראלית  המערכת  מפלגות,   )( (  2ה. 
את השסעים    ,( התנהגות פוליטית. במסגרת החלק השני בקורס נסקור 3מנהיגות פוליטית ואליטה פוליטית. )

(  4( השסע הדתי. )2( השסע העדתי )האתני(. )1המרכזיים בחברה הישראלית )ככל שיתיר הזמן( שיכללו: )
ביחסים בין מוסדות המדינה  גם  ד  במהלך הקורס נתמק  ( השסע הלאומי.6( שסע מגדרי. )5יחסי צבא מדינה. )

 מחד, לקבוצות חברתיות, תנועות, ומוסדות שונים, מאידך. 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

     18:15-21:15'  ד ד"ר הני זובידה    22028    א'  
 18:15-21:15'  ד   טרם נקבע         22028   קיץ
   14:00-17:00'  ב הני זובידה  ד"ר    22028   קיץ

 
  ואסטרטגיהיחסים בינלאומיים 

המושגים   ועם  הבינלאומיים  היחסים  של  העיקריות  הסוגיות  עם  בו  המשתתפים  את  להפגיש  נועד  הקורס 
אשר   בתחום המחקר המדעי,  התיאוריות המרכזיות  את  יציג  הקורס  והמחקר.  הלימוד  תחומי  של  הבסיסיים 

שונות ולעיתים אף    בעזרתן ננתח סוגיות מרכזיות בזירה הבינלאומית. במהלך הקורס יוצגו תיאוריות ואסכולות 
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מנוגדות, כמו גם המתיחות בין היחסים הבינלאומיים ובין תהליך הגלובליזציה. המטרה של הצגה זו היא להציג  
ותיאוריות   ים/יותלסטודנט גישות  של  האפשר  ככל  רחב  לחדד    ,מגוון  מנת  הזירה    אתעל  של  וההבנה  הדיון 

החו  ת נדרשהבינלאומית.   וקריאת  ההרצאות  בחומר  דיונים  בקיאות  לקיים  מנת  על  כן,  כמו  הביבליוגרפי.  מר 
לעקוב אחר מאורעות בינלאומיים ומדיניות חוץ עכשווית, כפי  נדרש מהסטודנטים  מעניינים בהרצאות ובתרגילים,  

שהם מתפרסמים בעיתונות הכתובה ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים. הסטודנטים מוזמנים להעלות במהלך  
 הקשורים לנושא השיעור.    ההרצאות והתרגילים נושאים

   60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
    14:15-17:45  'ד ד"ר דודי מקלברג      22024  '  א

 16:30-20:00 ד"ר דודי מקלברג  ד'     22024 ב'  
   11:15-14:15    'ו ד"ר דודי מקלברג      22024 ב'  

 
   סטטיסטיקה תיאורית והסקתית

לסטודנטים ידע בסיסי בסטטיסטיקה, לפתח יכולות הבנה וקריאה ביקורתית של  מטרת הקורס היא להקנות 
דוחות מחקר הכוללים ניתוחים סטטיסטיים, ועריכת ניתוחים סטטיסטיים המתאימים לעבודת המחקר  

  המדעית. הקורס יעסוק בשיטות ובערכים סטטיסטיים לתיאור ממצאים אמפיריים.
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 12:15-15:30   ב'  זובידה הני ד"ר  22232   'א
 

 תרגיל- סטטיסטיקה תיאורית והסקתית 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
 ( 03.08.22 - )מעודכן נכון ל  15:45-17:15   ב'    גב' ערבה רוטמן 22232   'א
 
 
 

 קורסי חובה  -שנה ב'   <<
 

 )מיועד לסטודנטים בשילוב דו חוגי מדע המדינה והחוג הרב תחומי במדעי החברה בלבד(  שיטות מחקר 
בקורס זה נלמד את כל העקרונות העומדים בבסיס המחקר המדעי ושיטות מחקר שונות  הנהוגות כיום במדעי  

נעסוק  הסטטיסטיות   מחקר  בשיטות החברה.  השיטות  את  ונתרגל  החברה  במדעי  וכמותיות  איכותניות 
המשתנים  ה סוגי  המחקר,  למטרות  בהתאם  מחקר  שיטת  לכל  המתאימים  התנאים  ילמדו  להן.  מותאמות 

  מטרות הקורס: הנמדדים, האוכלוסייה ותנאי המחקר. כמו כן, נדון בתהליך הסקת מסקנות על פי ממצאי המחקר.  
ומורכבותו,    .1 המדעי  המחקר  אודות  בסיסי  וידע  כלים  והשימוש    הכרת.  2הקניית  השונים  המחקר  סגנונות 

. מתן כלים  5מחקרים מדעיים,    הבנת .  4שיבה ביקורתית של איכות המחקר ומרכיביו,  פיתוח ח.  3המתאים להם,  
 גיבוש רציונל למחקר ושאלת מחקר, ניסוח השערות והצעת שיטת מחקר מתאימה.  -לביצוע מחקר עצמאי

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
   12199ק: 
 08:30-11:45ד'      פרץ-חדוה וינרסקיד"ר    22100     א'

   14:00-17:00ד'               ד"ר אנה אוסטר   22100 קיץ  
  

 תרגיל- שיטות מחקר
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
 12:15-13:45   ד' גב' נעמה מאיר         22100   א'
 12:15-13:45   ד'        מר אורי צרפתי    22100   א'

   17:30-19:00   ד'    גב' נעמה מאיר      22100 קיץ
 

 כלכלה פוליטית
הן במישור הפנים מדיני והן במישור הבינלאומי. ייסקרו תיאוריות    ,הקורס דן ביחסי הגומלין בין כלכלה לפוליטיקה 

וגישות שונות כמו ליברליזם, מרקסיזם, רדיקליזם ומדינת רווחה. במישור הבינלאומי יידונו התיאוריות הכלכליות  
ת  של מרקנטליזם, אימפריאליזם ומלחמה וכן השפעת גורמים כמו הבנק העולמי, קרן המטבע הבינלאומית וחברו

 ערבי. - לאומיות. תשומת לב מיוחדת תינתן למיקום הגורמים הכלכליים בתהליך השלום הישראלי- רב
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 10:15-13:45    ד'    מר איתי קורן  22027א' 
   10:15-13:45   ' ב   ד"ר נועם כהן   22027' א
 18:15-21:15  מר איתי קורן   ד'   22027' ב
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   (קורס מקוון חלקי)  גלובלייםומשברים  השוואתיתפוליטיקה 
תהליכים   וניתוח  להסבר  ומודלים  תיאוריות  פיתוח מושגים,  תחום מחקר שמטרתו  היא  השוואתית  פוליטיקה 
וסוגיות פוליטיות באזורים שונים, מערכות פוליטיות שונות, והקשרים שונים. הקורס יתמקד בלימוד וניתוח אזורי  

מיים, באופן שבו הם נגלים במדינות ואזורים שונים, אופן ההתמודדות עימם, והדמיון והשוני  לאו- של משברים בין
תרבותיות, סכסוכים אתניים, מלחמות אזרחים והגירה, צדק  -בין ממדים אלה. נעסוק במספר נושאי חתך כגון, רב 

                                                        מעברי ותהליכי פיוס, וכן שינויים בדפוסי מנהיגות והשתתפות פוליטית.  
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 22020ק: 
 שש"ס מתוקשב  2-ו  16:15-17:45 ' ד   רות אמיר ד"ר   22692   'א
 שש"ס מתוקשב   2-ו  12:15-13:45'  ב ד"ר רות אמיר    22692'  א

 
 תרגיל  -ומשברים גלובליים  פוליטיקה השוואתית

 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
   18:15-19:45 ' ד   סחניני- גב' איריס ג'אן   22692 '  א
 14:15-15:45'  ב   סחניני- גב' איריס ג'אן   22692'  א
 
 
 

 קורסי חובה - שנה ג'   <<  
 

 נים סמינריו
 : יםהמוצע מינריוניםמבין הס דאח מינריוןעל הסטודנט לבחור ס

 
 והזדמנויות המהפכה הדיגיטלית: אתגרים  

, נמצאת בשיאה מאז העשור השני של  20-המהפכה הדיגיטלית, ששורשיה החלו בשליש האחרון של המאה ה
. מהפכה זו מתאפיינת בשילוב של טכנולוגיות המטשטשות את הקווים בין העולמות הפיזי, הדיגיטלי  21-המאה ה

דאטה   ן ובמרכזוהביולוגי   ביג  מלאכותית,  בינה  חיים  ננוטכנולוגיה  ו  רובוטיקה,  אנו  בה  הדרך  את  משנה  והיא 
מהקצה אל הקצה. השינויים המהירים הללו מעמידים בפני קובעי המדיניות אתגרים חסרי תקדים ודורשים מהם  

א במגע עם  להתמצא בתחומים רבים שלא נדרשו אליהם בעבר. בנוסף, השינויים הללו מאפשרים לאזרחים לבו
ממשלות, להשמיע את עמדותיהם ואפילו לעקוף את הפיקוח של הרשויות הציבוריות. בה בעת, ממשלות יכולות  
להגדיל את שליטתן באוכלוסייה, בעזרת מערכות מעקב ויכולת לשלוט בתשתית הדיגיטלית. במציאות זו קובעי  

  להמציא עצמם מחדש   , במהירות  משתנהשחדשה  ה עת לסביבה  ה להתאים את עצמם כל    נדרשים   המדיניות 
בסמינריון זה נעסוק בחלק מהחידושים    .ועם החברה האזרחית   המגזר הפרטיבאופן הדוק עם    ולשתף פעולה

, רכבים אוטונומיים וכלכלת שיתוף  םדיגיטליי מטבעות  הטכנולוגיים שהשפעתם ניכרת בכל תחומי חיינו, כדוגמת:  
((Airbnb/Uberהזדמנויות שהם מציבים בפני קובעי המדיניות במשולש המורכב  . בתוך כך נעסוק באתגרים וב

מטכנולוגיה, פוליטיקה ומדיניות ציבורית ונרכוש כלים יישומיים ותאורטיים שיאפשרו לנו לנתח ולהבין משולש  
זה. במסגרת הסמינריון כל סטודנט יבחר סוגיה הקשורה לחדשנות טכנולוגית, יעמיק בה וינתח אותה בהתאם  

 ישומיים והתאורטיים שילמדו בקורס.  לכלים הי 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

   פטור /  אנגלית מתקדמים ב'   10047 , 32376 /21156 /שיטות מחקר    22100ק: 
 14:00-16:15ב': ד'   סטרסמ ,  15:45-18:00  : ד' ' א סטר סמ   נתיב -קרן בורנשטיין ד"ר   22779   'ש

 
 כלכלי ופוליטי מהגרים עליך" הגירה כתחום חברתי,  " 

מיליון    350-הגירה, בעשורים האחרונים אנו עדים לתופעה עולמית של הגירה, המספרים אומרים שכל שנה כ
איש ואישה עוברים גבול שלא למטרת תיירות. בד בבד, אל מול תהליכים שהוגדרו כמעבר לעולם גלובלי אנו  

אך   על הגירה. הסיבות להגירה הן שונות ומגוונותמוצאים תהליכים של חיזוקי גבולות ופיקוח חמור יותר ויותר  
  – כמעט כולן פוליטיות מסוג זה או אחר. לדוגמא, אם נביט על הגירת עבודה, שבבסיסה עומד הרציונל הכלכלי  

אולם זה נוצר כתוצאה מסיבות פוליטיות שונות שדוחפות את ההגירה. כמו כן, ישנה הגירה שבבסיסה עומדות  
  , אולם .כמובן שישנן עוד מגוון סיבות להגירה, ביניהן: הרצון לחיים טובים יותר ועוד  –ת  בקשות מקלט או פליטו

מדינת ישראל שהוגדרה עוד לפני הקמתה    בניתוח מעמיק נגלה שבבסיסן של כל אלו עומדות סיבות פוליטיות.
ית לאחרים.  כמדינת הגירה, החליטה לפתוח את גבולותיה למהגרים מסוימים בעוד הם סגורים כמעט הרמט 

בקורס זה נדון בתיאוריות שונות של הגירה וגבולות, ננסה להגיע להבנה מהם התהליכים הגדולים יותר בעולם,  
ומוגבלים   ויותר מגודרים  יותר  או שזהו עולם שבו אנשים מוצאים את עצמן  ל"כפר הגלובלי"  זהו מעבר  האם 

וכמה סוגי הגירה כהגירת    לטריטוריה מסוימת. כמו כן, נבחן את המקרה הישראלי שמספק לנו הצצה לכמה 
עבודה, פליטים ומבקשי מקלט כמו גם הגירה שהמדינה מתמרצת. נבקש לבחון אספקטים שונים של הגירה החל  
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מהתחום החברתי עבור בכלכלי וכלה בפוליטי. נראה שבישראל בתחילתו של האלף השלישי זהו אחד הנושאים  
 . ן אותו קצת יותר טובהכי שנויים במחלוקת ואנו ננסה להבי 

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
   פטור /  אנגלית מתקדמים ב'  10047 ,32376 /21156שיטות מחקר /   22100ק: 
    14:00-16:15 '  ד : ב' טר ססמ   ,15:45-18:00 ' ד:  ' א  סטרסמ   הד"ר הני זוביד  22637   ש'

 
 מדיניות אקלים: חירום, אסונות וסביבה 

גם   משבר האקלים הוא אחד מאתגרי המדיניות הגדולים ביותר העומדים לפתחנו. בדומה למשבר הקורונה, 
משבר האקלים מתייחס לאיום "בלתי נראה", וכרוך בשינויים כלכליים, חברתיים, בריאותיים וביטחוניים מרחיקי  

ב ובהדרגה  באיטיות  מתרחשים  אקלים  שינויי  הקורונה,  ממשבר  בשונה  אך  יעדי  לכת.  רבים.  עשורים  משך 
. עד כה, ההתמודדות של מדינות עם  2050-ו   2030הפחתת פליטות גזי חממה נקבעו לעתיד הרחוק, לשנים  

וכן   ההתחממות הגלובלית ושיבושי האקלים הקיצוניים שהיא צפויה לחולל הוכתרה ככישלון. ממשלות רבות, 
ע שינוי. בישראל, למשל, טרם נחקק חוק אקלים,  הציבור, נתפסו לאדישות ולשאננות מסוכנות ומתקשות להני

ומבקר המדינה קבע כי מדיניות הממשלה "נעה בטווח שבין פיגור לאפס". מהם אתגרי המדיניות הייחודיים של  
התמודדות עם אסונות ומצבי חירום? מה ניתן ללמוד מכך ליישום בהקשר של אקלים? ובאיזה אופן ניתן לרתום  

, מיסוי פחמן, עתירות נגד ממשלות ונגד תאגידים, ושחקנים כגון עמותות, אזרחים,  כלים כגון חקיקת אקלים 
וחברות, לצורך התמודדות אפקטיבית עם הנושא? איזה תפקיד משחקים לוביסטים, פוליטיקאים, וחברות נפט  

רים מתודולוגיים  וגז בעיכוב מדיניות אקלים ובהטעיית הציבור? הסמינריון כולל, בין היתר, הנחיה אישית וכן שיעו 
 שנועדו לתת דגשים וכלים שימושיים להשלמה מוצלחת של הסמינריון.     

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
   פטור /  אנגלית מתקדמים ב'   10047 , 32376 /21156 /שיטות מחקר    22100ק: 
   13:45-16:00: ד'  קיץ סטר סמ  , 14:00-16:15  : ד' ' ב  סטרסמ    שרון ידין  ד"ר     22327+22328 קיץ   ב'+ 

 
   יחסים בינלאומיים תקשורתיים

, במיוחד  19-מחקר היחסים הבינלאומיים נוטה להתעלם מהמהפכה התקשורתית שחלה החל מסוף המאה ה
כי   הבינלאומית  בזירה  המשתתפים  של  לתפיסתם  בסתירה  עומד  זה  מצב  האחרונים.  העשורים  בשלושת 

מד  ולבצע  לעצב  יכולתם  על  משפיעה  חוץ.התקשורת  בסביבה    יניות  מהותי  שינוי  חל  האחרונות  בשנים 
של ידע ונתונים בכל רחבי הגלובוס. לאור    התקשורתית. הזירה הבינלאומית הוצפה במידע המאפשר מעבר מיידי 

זו, נוצרות זיקות חדשות בין מדינאים ומקבלי החלטות לבין אמצעי התקשורת, דבר המחייב   סביבה משתנה 
הערכות מחודשת של בעלי המשרות בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגיות חדשות, מיצוב בשוק תחרותי של דעות,  

היא לבחון מרכיבים שונים בזירה הבינלאומית אשר הושפעו מהמהפכה  מנהיגות פוליטית ועוד. מטרת הקורס  
הקורס   בתחילת  ואנתרופולוגיה.  פסיכולוגיה  סוציולוגיה,  כלכלה,  מדיניות,  על  דגש  שימת  תוך  התקשורתית, 
נתמקד בהצגת הבעיה של 'עיוורון התקשורת' של מחקר היחסים הבינלאומיים. בהמשך נתמקד בפיתוח כלים  

הבנת השפעת התקשורת על הזירה הבינלאומית ובהיבטים מעשיים שונים של הנושא, תוך שימת  תיאורטיים ל
דגש להשפעת אמצעי התקשורת ותקשורת ההמונים על שני התהליכים המרכזיים בזירה הבינלאומית: יחסים  

 בין מדינות ותהליך הגלובליזציה. 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

   פטור /  אנגלית מתקדמים ב'   10047 , 32376 /21156 /שיטות מחקר    22100ק: 
   13:45-16:00 : ד'  קיץ  טרססמ   ,14:00-16:15 : ד'  ב'  טר ססמ  ד"ר דודי מקלברג    22691+22751קיץ  ב'+ 

 
)לסטודנטים הלומדים מדע  שותפות, יריבות או קבלנות -יחסי ממשלה ומגזר שלישי בישראל

 סמסטרים(  7 - קרימינולוגיההמדינה בשילוב  

מובחנות   קטגוריות  לשלוש  האזרחי  והמגזר  הממשלה  יחסי  את  לחלק  נהוג  מסורתי,  יריבים  –באופן  יחסים 
(Adversarial  )–    בהם ארגוני המגזר האזרחי מאתגרים את המדיניות הציבורית הנוהגת וקוראים לשינוי; יחסים

לצורך מתן פתרון  ( בהם המדינה  Collaborativeשיתופיים ) יחד עם המגזר האזרחי בשיתוף פעולה  פועלת 
בהם המדינה עושה שימוש בארגוני המגזר האזרחי    ( Complementaryלבעיות חברתיות; ויחסים משלימים )

 כדי לספק שירותים חברתיים ולבצע משימות שלטוניות. 
משתנים גם המטרות, המשימות  בעידן של הפרטה ומסחור כמו גם השינויים בהגדרת המדינה את תפקידה,  

ואופני הפעילות של ארגוני המגזר השלישי. נקודות ההשקה הבין מגזריות מציבות אתגרים חדשים, ולעיתים לא  
המדינה,   מצד  פעולה  שיתופי  למיסוד  המאמצים  התחזקות  לצד  לדוגמא,  כך  בישראל.  הציבורי  בנוף  מוכרים 

ואילו המדיניות הציבורית  מתפתחים אצל ארגוני המגזר השלישי נדבכי פעיל  וביקורתיים כלפיה  לעומתיים  ות 
עצמה מאתגרת לעיתים את לגיטימיות הפעולה של הארגונים הפעילים במרחב האזרחי; ולצד מגמות גוברות  
של הפרטה ומסחור לעבר ארגוני המגזר השלישי, מתעמעמים הגבולות שבין פרטי וציבורי והחברתי למסחרי;  

מגזרי  -ןמעצבים מחדש את השיח הבי   –ציה  לדה, דרכי המימון, אופני הפעילות ודרכי הרגושינויים בשיטות העבו
 ואיתו את דרכי התקשורת בין הארגונים למדינה ורשויותיה. 

מטרתו של קורס זה היא לבחון את נקודות ההשקה ביחסים שבין הממשלה למגזר השלישי, לאתר את המגמות  
הציבורי, הפרטי והאזרחי, לבחון בביקורתיות    – מגזריים  -ן קשרים הביוהתופעות העכשוויות שמאפיינות את ה
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את השינויים והתמורות שחלות על החברה והכלכלה בישראל בראי יחסים אלה, לדון בפתרונות ודרכי פעולה  
 אפשריים נוכח האתגרים הרבים. 

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
   פטור /  אנגלית מתקדמים ב'   10047 , 32376 /21156 /שיטות מחקר    22100ק: 

   12:45-15:00'  ב :  קיץ סטר סמ  , 11:15-13:30 '  ו : ב' סטר סמ   ברינטנוי ד"ר    22330+22331ב'+ קיץ 
      

)לסטודנטים הלומדים מדע המדינה   בין שותפות לרגולציה )חלק ב'(-שלטון מקומי ומגזר שלישי
 סמסטרים(  7 - בשילוב קרימינולוגיה

של המאה הקודמת, וצמיחתם    90  - מגזריים החלו לצמוח בחברה המודרנית באמצע שנות ה-שיתופי פעולה בין 
. תהליך זה הופיע על רקע הכרה הולכת וגוברת כי בעיות  2000-הואצה באופן משמעותי מאז תחילת שנות ה

מגזרים לצורך הגדרת  ציבוריות רבות מתאפיינות במורכבות המחייבת עבודה משותפת של גורמים משלושת ה
וכן על רקע המעבר משלטון מקומי ויישומם    -לממשל מקומי   Local Government  - הבעיות, גיבוש פתרונות 

Local Governance .    בזירה המוניציפלית, משמעותו של ממשל מקומי זה הינה ביזור סמכויות בין הגופים
ואספ  החלטות,  קבלת  בהליכי  שיתופם  מקומית,  בזירה  משאבים  הקיימים  איגום  תוך  לתושב  שירותים  קת 

 מהגופים החיצוניים הפועלים בזירה זו.  
הרצון לשתף בעלי עניין יכול לנבוע גם מחוסר במידע, ביכולות או במשאבים, וכן מלגיטימיות מוגבלת של בעלי  

 Third Sectorהשלישי )הסמכות בנוגע להחלטות או ליישום מדיניות.  בין בעלי העניין  נמנים ארגוני המגזר  
Organizations/ NGOs  שמהווים גוף מרכזי בעיצוב מדיניות והספקת שירותים בשלטון המקומי.  אולם, לצד ,)

היתרונות הרבים הגלומים בשיתופי פעולה אלו, מתגלים אתגרים ודילמות בפני מנהלים ונבחרי ציבור מקומיים.  
סכמה  ועמימות בנוגע להגדרת בעיות ופתרונן.  כמו כן, עיסוק בסוגיות  כך, ריבוי בעלי עניין מייצר לעיתים היעדר ה

אמון,  שאלת הבעלות, מהות התמריץ האישי, וקושי    פיקוח וביקורת  בארגוני המגזר השלישי מעלה סוגיות כגון: 
סיגול  במדידת התפוקות. בעיות אלו מקשות על הוצאת מדיניות מקומית יעילה ואפקטיבית לאזרח, ומעלות צורך ב

שיתופי  ניהול  כגון  הציבוריים,  מנהלים  בקרב  חדשים  הניהול  מטרת    . Collaborative management  -דפוסי 
להקנות ידע בנושא ממשל מקומי  ושיתופי פעולה  עם ארגוני המגזר השלישי באמצעות ניתוחי  הקורס הינה  

. בתחילת הקורס נלמד על מאפייני  מקרה מישראל ומהעולם, ותוך  חשיפה ליתרונות ולאתגרים הטמונים בתופעה 
הממשל המקומי ונעמוד על מהותו של המגזר השלישי ומאפייניו.  בהמשך נבחן  את דילמות ומתחים בשותפות  

מגזרית ברמה מוניציפאלית ונצביע על הפתרונות  האפשריים, תוך למידה מניתוחי מקרה בישראל ובעולם.    -בין 
 60נ"ז / ס' /  3שש"ס /  3

   פטור /  אנגלית מתקדמים ב'  10047 ,32376 /21156 /שיטות מחקר    22100ק: 
 08:30-10:45ד"ר אנה אוסטר  ו'    22758  א'

                                                                                    

 
   מעשיתהתמחות 

המעשית לימודי  הווה  ת  ההתמחות  של  מעשי  דיפלומטיה,  ,  ממשלסיכום  בינלאומיים,  אזרחית  יחסים  חברה 
וציבורית ו פנימית  ולסטודנטים  ביקורת  לסטודנטיות  לאפשר  הכוונה  של  .  הפוליטית  בעבודה  בפועל  להתנסות 

הסטודנטים ישובצו במוקדי קבלת החלטות מתוך מאגר שיכלול עבודה עם    ,את ערכים ומשאבים. בפועל צהק
שעות    200. הסטודנטים יקדישו לסוגיה עד  עודו ראשי ארגונים חברתיים  משרד החוץ,  ראשי ערים, חברי כנסת,  

   ובו רפלקציה על העשייה.מעשיות ובתום התהליך יגישו סיכום 
כמו למשל שימוש במדיה הדיגיטאלית לקידום האינטרסים של    ,סטודנטים כלי עבודה מתקדמיםליונגשו  במקביל  

ולספר את הדברים המעניינים  וכוונה לשיפור היכולההם עבדו.  מה  עהארגון או האישיות ש ת שלהם לתמצת 
הסטודנטים יהיו במגוון אפשרויות, מפגשים של כל המשתתפים בכיתה,  המפגשים עם    והחשובים להם לדיווח. 

הזדמנות לסטודנטיות  הווה  ת  ההתמחות המעשית  מפגשים פרטניים במכללה או באמצעות המדיה הדיגיטאלית.
ההחלטות  קבלת  תהליך  את  גם  תכלול  מעשית  פוליטית  בעבודה  להתנסות  יום .  ולסטודנטים  של    , בסופו 

  שמתרחשים   ותקשורתיים  דיפלומטיים ,  להבין טוב יותר את התהליכים הפוליטייםעל מנת    המתמחים יקבלו כלים
 . סביבם

 
 התמודדות עם אתגרים במדיניות החוץ הישראלית 

הדיפלומטיה הישראלית תורמת במידה רבה לביסוס מעמדה וחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל. הקורס יעסוק  
החוץ הישראלית, ויתמקד במידה רבה ב"ארגז הכלים" המגוון העומד לרשות  מדיניות  בבאתגרים הרבים הניצבים  

במלאכה.  כגון  העוסקים  הדיפלומטית,  בעבודה  מרכזיות  בסוגיות  ונדון  נלמד  הקורס  דיפלומטיה    - במסגרת 
דיפלומטיה מול פוליטיקאים,    - קלאסית מול דיפלומטיה ציבורית, מדיניות חוץ ותקשורת, החלטות ברמה הלאומית

נבחן כיצד פועלת הדיפלומטיה בנושאי הסברה ומיתוג, תפקידה המיוחד    רד החוץ מול המערכת הביטחונית.מש
החוץ   משרד  לתפקידי  ניחשף  לכלכלה.  דיפלומטיה  בין  הקשר  מה  או  תרבות,  של  בהיבט  הדיפלומטיה  של 

אונר"א, האיחוד האירופ )האו"ם,  בינלאומיים  ליהדות התפוצות, ארגונים  ביחס  סיוע החוץ  הישראלי  ומערך  י( 
החוץ    הישראלי. משרד  במסגרת  הדיפלומט  של  המגוונים  תפקידיו  על  מבט  יאפשרו  ואחרים,  אלה  נושאים 

הישראלי, הכלים העומדים לרשותו, זאת אף בהשוואה למעמדם ותפקידם של משרדי חוץ אחרים בעולם. במהלך  
 הקורס אף יוזמנו מרצים אורחים משירות החוץ והמדינה. 
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 60/  פ' נ"ז /  4/   שש"ס 4
   16:30-18:00 : ד' ב'   טרססמ , 14:00-15:30 : ד'  א' טר ססמ     הררי מיכאל מר   22720ש' 
 16:30-18:00, סמסטר ב': ד'  14:00-15:30סמסטר א': ד'    ד"ר רועי קיבריק    22720ש' 

 

 דיפלומטיה תרבותית 
תדמיתה המדרדרת של מדינת ישראל בעולם הובילה לכך שעל מדינת ישראל להיות חדשנית על מנת לעצור  
את שחיקת המוניטין הבינלאומי שלה. אחת מהדרכים היא דיפלומטיה תרבותית הקיימת במושג עוצמה רכה של  

Nye.   דיפלומטיה. מטרתה של  אחת הזירות המעניינות והפחות מוכרות בהן פועלת ה  דיפלומטיה תרבותית היא
הדיפלומטיה התרבותית הוא לתת לציבור גישה לנקודת מבט ולתרבויות שונות ובכך לקדם הבנה הדדית ודיאלוג.  
בקורס נחשף לצורות אלטרנטיביות לדיפלומטיה הקלאסית השייכות באופן ישיר ועקיף לדיפלומטיה התרבותית:  

 . אחיות -פלומטיה תרמילאית וערים כגון דיפלומטית ספורט, דיפלומטיה קולינרית, די
 60' / פנ"ז /  4שש"ס /  4

   16:30-18:00 : ד' ב' סמסטר   ,14:00-15:30   ד' : סמסטר א'   גב' ערבה רוטמן  22778ש' 
   

   עבודת הביקורתממשל הדיגיטלי ובהיבטים יישומיים ב
יישום   את תוצרי הביקורת לקהל הציבור הרחב וזאת באמצעות   במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים כיצד להנגיש 

החשיפה של תוצרי הביקורת לציבור     רפורמת הביקורת הבונה אותה הנחה המבקר אנגלמן ועל מנת להגביר את
   .תוך מתן דגש על גיוון בדרכי ההנגשה של פעילות הביקורת  הרחב, 

 60' / פנ"ז /  4שש"ס /  4
   18:45-20:15 '  ב : ב' טרססמ   ,16:15-17:45  'ב : א' טרסמס   מר אייל לוי  22695ש' 

 
 

 
 בחירה כלל חוגיים  קורסי 

 

 (קוון מלא)קורס מ   קריאה וכתיבה אקדמית
מטרת הקורס היא לתת לסטודנטים כלים בסיסיים ללמידה אקדמית יעילה. הקורס יתמקד בפיתוח מיומנויות  

 . וכתיבה וחיפוש מאמרים במקורות מידע למידה, קריאה  
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    גב' ערבה רוטמן   22722    א'

    גב' ערבה רוטמן    22722 קיץ
 

 )קורס מקוון מלא( אסטרטגיות פוליטיות ולובינג של עסקים

צמצום הסיכונים ויצירת  עסקים פועלים מול קובעי המדיניות הציבורית בכדי להשפיע על עיצוב 'כללי המשחק',  
מהחלטות   מושפעים  שלהם  התחרותי  היתרון  ומידת  מהרווחיות  משמעותי  שחלק  משום  עסקיות,  הזדמנויות 

וכיצד באמצעותן עסקים פועלים בכדי לשמר    של עסקים   ת פוליטיות ואסטרטגי קובעי המדיניות. הקורס יעסוק ב 
צעי בולט ליישום אסטרטגיה פוליטית, השדלנות  מצב קיים או ליצור ערך חדש. בתוך כך, הקורס יתמקד באמ

שדלנות היא לגיטימית, בלתי נמנעת, וכשהיא מתנהלת כהלכה היא אפילו רצויה במשטר דמוקרטי־   )לוביזם(. 
בכלל    אמון הציבור בכנסתוהיא עלולה לפגוע ב  לשדלנות יש גם תוצאות פוטנציאליות שליליות  ,ליברלי. אולם 

דון  במבט השוואתי ונ  סקור את התפתחותהנאפיין את סוגיה,  נשדלנות ומהי  יר  גדנ  בקורס  .ובמחוקקים בפרט
. בנוסף, נלמד מהי "פוליטיקה שקטה" ומהי "פוליטיקה רועשת" וכיצד מושגים  בחשיבותה ובסכנות הטמונות בה

ים  אלה קשורים לאסטרטגיות פוליטיות של עסקים. נכיר את הספרות התיאורטית בתחום ונלמד מודלים יישומי 
 לניהול יעיל של אסטרטגיות פוליטיות באמצעות ניתוח מקרים 'מהעולם העסקי הממשי'. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    נתיב-ד"ר קרן בורנשטיין  22329   'ב

 
 (קוון מלא)קורס מ סדר עולמי: עלייתו ונפילתו)?( של הסדר המדיני

אנו עומדים בעין הסערה המאיימת לארגן מחדש את הסדר העולמי תחת עקרונות מנחים חדשים.   כי  נדמה 
אתגרים ואיומים חיצוניים, כמו גם התפתחותה של טכנולוגיה חדשה, עשויים להוביל לבניית מבנה פוליטי חדש,  

הסטודנטים כיצד התפתחויות    לצמיחתו של ארגון חברתי אחר, ולביסוסן של נורמות חדשות. הקורס יציג בפני
רעיוניות, פוליטיות, חברתיות וטכנולוגיות ייסדו את הסדר העולמי המבוסס על חלוקת המרחב למדינות לאום  
ריבוניות ועצמאיות, וכיצד התפתחויות חדשות בשלושים השנים האחרונות מאתגרות את הסדר הקיים, מאיימות  

ת יעסוק הקורס באתגרים למימוש רעיון הריבונות ומדינת הלאום,  עליו ומשנות אותו. בין המגמות וההתפתחויו
הגלובלית   ההתחממות  באתגרי  והאינטרנט,  הגרעין  כמו  טכנולוגיות  של  והפוליטיות  החברתיות  בהשפעות 

סמכותני, בשיבתה של הדת  - ליברלי לפופוליסטי-וצמיחת הממשל העולמי, במאבק הפוליטי בין הסדר הדמוקרטי 
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טי, ובהשלכות של שאלת קיומה של האמת על החיים האנושיים והמנגנונים הפוליטיים שבאים  לסדר היום הפולי
  להסדירם. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ד"ר רועי קיבריק    22770 ב'

 
   יחסים בינלאומיים וסייבר, ממשל  התמחות 

 
 התמחות  חובת קורס

 
 מקוון מלא(קורס ) )מוכר לצרכי דמ"מ(  במציאות הגלובליתסייבר העולם 

נתון יסוד בחיינו המודרניים הוא כי אלו הופכים לממוחשבים יותר ויותר. עוד ועוד מערכות ושירותים מתמחשבים,  
יחידות אוטונומיות, אלא הן מתחברות לאחרות ההופכות בהדרגה את ה"כפר   אך לא רק זאת, אלו אינן עוד 

וחלטת של מערכות מחשב ואינטרנט על כל היבט מחיינו,  הגלובלי" ל"שכונה קטנה", הולכת וקטנה. השליטה המ
לפגוע במרקם החיים של הפרט, הארגון והמדינה. זאת באמצעות היכולת לחדור   לכל המעוניין  יתרון  מהווה 

כל זאת   למערכות אלה ולשבש פעילותן באמצעות חבלה והרס, כמו גם ביצוע פעולות של ריגול וגניבת מידע.
העול והיקפים  חדשות  בעוצמות  ויכולות  הזדמנויות  שלל  בפנינו  מציב  הסייבר  מרחב  לפיכך,  שנה.  מידי  ים 

באמצעות טכנולוגיות מתקדמות וקישוריות רבה יותר בין אנשים ומערכות מחשב, אך לצד זאת שלל אתגרים  
   וסכנות, מצד שלל שחקנים ובהם חובבנים, גורמי פשיעה וטרור, האקטיביסטים ואף שחקנים מדינתיים. 

טרת הקורס להכיר את עולם המידע, מערכות המידע, מרחב הסייבר וטכנולוגיות חדשות, אשר לצד יתרונות  מ
וסכנות. אתגרים  גם  מציבים  בהיבטים   והזדמנויות,  עכשוויים הקשורים  ואתגרים  נושאים  במגוון  עוסק  הקורס 

הכרת האתגרים הקיימים בהם  שונים של עולם המידע ומרחב הסייבר, האינטרנט וטכנולוגיות מודרניות, לשם  
 לצד היתרונות המוכרים. 

 ( 30.08.22 -)מעודכן נכון ל    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 ד"ר טל פבל     76822   ב'
   
 

 'ג*ו 'בשנים  בחירהי קורס
 

   זכויות אדם בזירה הבינלאומית
הוגי דעות רבים דנו בסוגיית זכויות האדם, אולם רק בשלהי המאה העשרים החל להתגבש משטר בינלאומי של  
זכויות אדם, ולאחרונה הנושא עולה שוב ושוב על סדר היום הפוליטי והתקשורתי. הקורס יעסוק בהתפתחות  
תוך הצגת משבט   בנושא,  בה הזירה הבינלאומית מבנה את המשטר הבינלאומי  ובדרך  זכויות האדם,  רעיון 

בזכויות אלו ברחבי ה  והטיפול השונה  בינלאומיים מרחבי העולם,  ידי השחקנים  משווה שלאירועים  ועל  עולם 
 . המרכזיים

 56 /  נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
 08:30-10:00ד"ר דודי מקלברג  ד'    22699 א'  
 

 התיאוריה הביקורתית של החברה המודרנית 
קורס זה יעסוק בזרם חשוב בתיאוריה הפוליטית המודרנית: הזרם שמותח ביקורת עמוקה על המודרניות עצמה  
ועל המבנים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שמאפיינים אותה. לידתו של זרם זה במשבר שבפניו ניצבה  

אציזם, והזוועות שהביאו  , כשהאמונה בקידמה התרסקה עם עליית הפשיזם, הנ20- המחשבה הפוליטית במאה ה
ביניהם תיאודור אדורנו, מקס הורקהיימר,    –שתי מלחמות העולם. מאז ועד היום, ההוגים שנמנים על זרם זה  

מנתחים את בעיות העומק של החברה המודרנית   – הרברט מרקוזה, יירגן הברמס, סיילה בנחביב וננסי פרייזר 
לך הקורס נכיר מגוון של תיאוריות ביקורתיות, נדון בהן בכיתה  ושואלים כיצד, אם בכלל, ניתן לשקם אותה. במה

 ונבקש להעריך אותן באופן ביקורתי. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45ד'  "ר איתי שניר   ד  22780'  א

 
 (קוון מלא)קורס מ  תקשורת בזמן בחירות

התקשורת, הפוליטיקה    - השחקנים המרכזייםהקורס יבחן את סיקור מערכות הבחירות מנקודות מבט של שלושת  
והאזרח. נסקור את התהליכים השונים שהביאו לפרסונליזציה של הפוליטיקה, לשינויים בניהול הקמפיין ושיווק  
המועמדים. נבחן את האופן שבו האזרח מגיע לכדי הכרעה וכן את הסיבות לכך שבשנים האחרונות חלה ירידה  

נבחן כן,  כמו  ההצבעה.  התפתחויות    באחוזי  על  דגש  יושם  הקהל.  דעת  סקרי  של  והשפעתם  חשיבותם  את 
 אחרונות ועל אמצעי המדיה החדשים. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    גב' ערבה רוטמן    22723   'א
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 המדיה ואני איך מתמודדים עם התקשורת בעידן החדש 

פאזה   עובר  הכול  בתקשורת  במהירות    –היום  משתנים  פתוחים  התכנים  הקוים  ערוץ    – עצומה,  יש  ולכולם 

רשת,   אושיות  עוקבים,  מיליוני  ועשרות  החברתיות  ברשתות  חשבונות  עם  פוליטיקאים  משלהם.  תקשורת 

ופרשנים וכתבים שעושים את מרבית העבודה שלהם בצורה ישירה. בנוסף יש לנו את צוותי התגובות, מגיבים  

מציגה לנו עולם חדש! עולם של    התקשורת החדשה  -להתנתק  מקצועיים, וסתם "חולי" רשת שלא מסוגלים  

שידורים ישירם, מצלמות בכל מקום, ומערך קשרים בין פוליטיקה, תקשורת וטכנולוגיה שלא ידענו בעבר. אך,  

עם כל זאת, ישנן גם דרכים לעשות לנו מניפולציות ומעקבים שאינם בשליטתנו ובכך לשנות את כללי המשחק  

ומהן ההתפתחויות האחרונות,    21-ננסה להבין מה קורה? נדון בתקשורת בתחילת המאה הלעד! הקורס זה  

נבחן את זירות הפעולה והאם ישנו ביזור בתחום התקשרות? האם כיום יש יותר כוח בידי האזרחים? או שאולי  

סוף נבחן את  יש ריכוז כוח בידי ענקיות הרשת? האם אנו כיום חשופים יותר למניפולציות או שאולי לא? ולב

נבחן את מבנה     הקונספט של חופש התקשורת ודמוקרטיה. האם העיתונות היא כלב השמירה של הדמוקרטיה?

ההשפעות והשינויים על המבנה והאם הם השפיעו על "מאזן האימה" התקשורתי? לסיום נבחן את  -התקשורת

 . ורתי החדש הקמפיינים הפוליטיים, דוברות וכיצד פוליטיקאים מתנהלים בעולם התקש

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   08:30-10:00  'ב   ד"ר הני זובידה  22759  א'

 
     )מוכר לצרכי דמ"מ( דמוקרטיה נלחמת בטרור

הקורס יעסוק בדילמות היומיומיות המלוות את דרג מקבלי ההחלטות במדינה דמוקרטית בכלל ובמדינת ישראל  
רשות   המבצעת,  הרשות  בקרב  ביטחוניים  בפרט  איומים  מול  אל  זאת,  כל  השופטת.  ברשות  וכן  המחוקקת 

מורכבים ובדגש על איומי טרור וריגול. מצד אחד מדינה דמוקרטית המקדשת, בצדק, את זכויות הפרט ומצד שני  
,  אילוצים ביטחוניים מורכבים המחייבים כרסום בזכויות אלה לצרכי ביטחון הפרט והמדינה. דילמות מרכזיות אלה 

נוגעות לא אחת בעצבים החשופים והרגישים מאד של החברה הדמוקרטית, משתרעים על שורה ארוכה של  ה
נושאים בהם ידון הקורס, תוך הצגה וניתוח של הדילמות האינטרסים המתנגשים נקודות איזון אפשריות. ברקע  

 . אלהלכל אלה התפתחות הדמוקרטיות בעידן המודרני וביצור מעמדו של הפרט בדמוקרטיות  
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:15-13:45ד'  עו"ד כתריאל ברנפלד    22623ב'  
 

  ם יש 'לנו' סיכוי להצליח?אה -מחאה חברתית 
לא מתפקדת   ומשפיע הם    - ישנה תחושה שהדמוקרטיה כבר  ומי שמגיע  להגיע,  סיכוי  אין כמעט  למחוקקים 

באינטרסים וכוחות שמושכים אותם. לעיתים נדמה כי ל"אדם  העשירים והתעשיות העשירות. ראשי ערים מלאים  
הפשוט" תחת השלטון הדמוקרטי נותרה רק המחאה החברתית! בעשורים האחרונים מחאות חברתיות ותנועות  
מחאה הפכו לחלק אינטגרלי מהנוף הפוליטי במדינות דמוקרטיות. בעוד ניסיונות לשינוי מוסדי נכשלים או הינם  

הצל סיכויי  מתוחכמים  בעלי  אפיקים  פותחת  מחאה  פעילות  הדמוקרטי  התהליך  בתוך  לפעמים,  נמוכים,  חה 
דמוקרטיות בהן תנועות מחאה    - המשפיעים על התהליך המדיני וחותרים לשינוי. דבר זה נכון גם לגבי מדינות לא

לחלוקה צודקת    מוליכות את הדרך לשינוי שלטוני וגם במדינות דמוקרטיות בהן תנועות מחאה מובילות את הדרך 
גם בתחום   סוגיות כמו  עוסקות במנעד רחב של  עוולות. תנועות מחאה  ועוד תיקוני  יותר של משאבים  ושווה 
המדיניות הממוסדת. למעשה, כאשר בוחנים סוגיה מסוימת הטעונה מדינית, רוב הסיכויים שסוגיה זו תגרום  

ועלי המדינה  במוסדות  והולך  גדל  אמון  לחוסר  רחבים  הפעילים  בציבורים  ומספר  החברתית  במחאה  ה 
ויישומיות בנושא מחאות חברתיות. ברמה המחקרית, השאלות   החברתיים. בקורס זה נבחן סוגיות מחקריות 

בתנועות   המעורבים  מיהם  החברתית?  המחאה  בתחום  כיום  בעולם  המרכזיות  הסוגיות  מהן  יהיו  המרכזיות 
חברתי  )קונטקסט(  יש הקשר  האם  קיים מהם  גלוב   -מדיני -המחאה?  הוא  ובאם  בין מחאות?  לחבר  שיכול  לי 

המנגנונים האידיאולוגיים שמקשים על החיבורים בין מחאות? ברמה היישומית, השאלות יהיו מתי צצות מחאות  
חברתיות? מתי מחאות יכולות לחצות גבולות לאומיים וחברתיים? האם יש טקטיקות ואסטרטגיות שכדאי ליישם  

יכויי ההצלחה? ולסיום, האם ניתן לבנות מחאה מוצלחת מהמסד? מטרת הקורס היא  בזמן מחאה שיגדילו את ס 
וחשוב לא פחות לחשוב על יישום הנלמד בכתה    –לנסות ולבנות מודלים למחאות מוצלחות    – לבחון מחאות  

 לעולם המעש על מנת לטייב את עולמנו. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45  ד'   ד"ר הני זובידה   22760  ב'

 

 מתיאוריה לפרקטיקה : תנועות חברתיות
תנועות חברתיות ותנועות מחאה הפכו לחלק מהנוף הפוליטי. במקומות בהם ניסיונות שינוי מוסדיים נכשלים או  
הינם בעלי סיכויי הצלחה נמוכים, לפעמים, בתוך התהליך הדמוקרטי פותחת פעילות מחאה אפיקים מתוחכמים  

מד לגבי  גם  נכון  זה  דבר  לשינוי.  וחותרים  המדיני  התהליך  על  לא המשפיעים  תנועות  - ינות  בהן  דמוקרטיות 
חברתיות מוליכות אל הדרך לשינוי לשלטון דמוקרטי. תנועות חברתיות עוסקות בסדרות רבות של סוגיות וגם  
בתחום המדיניות הממוסדת. למעשה, כאשר בוחנים סוגיה מסוימת הטעונה מדינית, הסיכויים הנם עובדה זו  
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.  ות מדיניים ועליה במספר התנועות החברתיות והפעילים החברתיים גורמת בציבור לחוסר אמון גדל והולך במוסד
בקורס זה נעסוק בכמה מנקודות המבט התאורטיות, הסוגיות/שאלות המושגיות והמחקר האמפירי המפיחים  
רוח חיים בחקר תנועות חברתיות. נבחן את המעורבות בתנועות חברתיות הקשורה בפרט ואת ההקשר החברתי  

מחאה  של  תנועות  והמדיני  מאורגנות  כיצד  חברתיות?  תנועות  מופיעות  ומתי  איך  הבאות:  בבעיות  נתמקד   .
חברתיות? כיצד בוחרים הפעילים טקטיקות ואסטרטגיות? מה הן, באם ישנן, ההשפעות של תנועות חברתיות  

והתנועות השונות ל נבחן את התיאוריות השונות  כן,  וכמו  והמדיניים?  אור מה  על תהליכי השינוי החברתיים 
 בישראל וממשיך ומתרחש בזמנים אלו בכול העולם.   2011שהחל בקיץ 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45  ד'   ד"ר הני זובידה  22304  ב'
 

   נשים נבחרות: מבט מגדרי ביקורתי על תקרות זכוכית ובטון
הברית מסמנות שיא היסטורי של נשים  הבחירות לרשויות המקומיות בישראל ובחירות אמצע הקדנציה בארצות  

 ,המתמודדות לראשות מועצה, למשרות מושל ולמועצות מקומיות. הן עושות את זה אחרת לגמרי מנשים קודמות 
ללמוד   אפשר  מה  אז  המגדריים.  הכללים  את  מחדש  ומנסחות  סטראוטיפים  הורסות  קואליציות  בונות  כשהן 

תה במפעלי פורד? למה אלכסנדריה אוקסו קורטז מצליחה  מהאופן שבו ניהלה ברברה קאסל את משבר השבי
לחבר לקמפיין שלה נשים יותר מהילארי קלינטון? למה המטבחון והנעליים מזוהים עם גולדה מאיר? ואיך נדבק  
הכינוי אשת הברזל למרגרט תאצר ולאלן גונסון סירליף? תוך דגש על נשים נבחרות בפוליטיקה מהארץ ובעולם  

וה ובהווה  לחקר  בעבר  ואמפירית  תיאורטית  נניח במהלך הקורס תשתית  "האישי הוא הפוליטי" שלהן  סיפור 
ההיבט הממוגדר של הפוליטיקה, נעסוק בייצוג נשים ודפוסי הצבעה בפוליטיקה מדינתית, ונבחן את מעמדן של  

 . נשים במערכת הפוליטית
 56 /  נ"ז / ש'  2שש"ס /  2

 18:15-19:45ד'     רידר  רגב' אסת   22738 ב'  
 

 ( קוון מלא)קורס מ  מובילים דיגיטציה במגזר הציבורי
ארגונים   בין  האינטראקציה  ואת  הציבורי  המגזר  ארגוני  של  הפעילות  דפוסי  את  משנה  הדיגיטלית  המהפכה 

בעשור האחרון ובהמשך להתעצמות משבר הקורונה נעשה שימוש גובר בתשתיות הדיגיטליות כדי    .ואזרחים
טכנולוגיות   תשתיות  בשלות  לאור  הקורונה  משבר  טרם  הציבורים.  השירותים  אספקת  את  ולתפעל  להמשיך 

ירותים  וסדרת החלטות ממשלה וקידום פרויקט ישראל דיגיטלית, החל תהליך מואץ שכלל הנגשה וייעול של הש
ציבוריים לאזרח, קידום מודל העיר החכמה, שיתוף מידע וידע ממשלתי ומוניציפאלי, פיתוח שירותים חברתיים  

לאוכלוסיות פריפריאליות מוחלשות תוך   צמצום  שיפור האוריינות הדיגיטלית שלהן,  מרחוק, הנגשת שירותים 
החברתיים,  בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בהיבטים הציבוריים, המנהליים, הניהוליים,    .פערים חברתיים ועוד

בארגוני   דיגיטציה  לקידום  הציבורית  המדיניות  של  השונים  בכלים  נדון  הדיגיטציה.  תהליכי  של  והטכנולוגיים 
כיצד מיושמים    המגזר הציבורי ובתחומי פעילות נוספים במשק. בחלקו השני, נסקור במבט השוואתי בינלאומי 

 .  OECD - תהליכי דיגיטציה במדינות ה
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 פרץ  -ד"ר חדווה וינרסקי  22763ב' 
 

 

 ניהול ממשל דיגיטלי וביקורת התמחות 
 

 חובת התמחות  קורס
 

 (קוון מלא)קורס מ הציבוריתיסודות הביקורת 
קורס יסודות הביקורת נועד לסטודנטים המעוניינים לעסוק בביקורת פנימית או ציבורית ו/או לסטודנטים עוסקים  
הנוגעים   ההיבטים  את  הן  נלמד  הקורס  במסגרת  ציבורית.  בביקורת  או  פנימית  בביקורת  תפקידם  במסגרת 

ית והציבורית, לרבות היבטים  לתיאוריה ולתורת הביקורת והן את ההיבטים המעשיים בעבודת הביקורת הפנימ
הנוגעים לתקני הביקורת, חקיקה רלוונטית, אי תלות ואובייקטיביות בעבודת המבקר, מיומנות מקצועית הנדרשת  
ובפרט   הציבורית  הביקורת  מתחום  שונים  בהיבטים  נעסוק  בנוסף,  רלוונטיות.  וטכניקות  ותיאוריות  מהמבקר 

ר, בין היתר, את ההתפתחות ההיסטורית של הביקורת )הפנימית  ביקורת המדינה. במסגרת הקורס נלמד ונסקו
חקיקה   בארגונים,  הביקורת  אפקטיביות  בארגונים,  הנהוגה  הביקורת  של  השונות  הצורות  את  והציבורית(, 
רלוונטית בתחום הביקורת )ביקורת פנימית, ביקורת ציבורית/ביקורת המדינה וביקורת ברשויות מקומיות(, יחסי  

המבקר עם גורמים פנימיים וחיצוניים, לרבות ועדת הביקורת, תקנים מקצועיים וכללי אתיקה בעבודת  הגומלין של  
 הביקורת, סקר סיכונים בעבודת הביקורת, מעילות והונאות ועוד.  

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 גומייד  עזמי  ד"ר    22767   ב'
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 החוג למדע המדינה - גשנתון תשפ" 

 'ג-ו 'בשנים  בחירהי קורס
 

 ( קוון מלא)קורס מ  הציבורימובילים דיגיטציה במגזר 
ארגונים   בין  האינטראקציה  ואת  הציבורי  המגזר  ארגוני  של  הפעילות  דפוסי  את  משנה  הדיגיטלית  המהפכה 

בעשור האחרון ובהמשך להתעצמות משבר הקורונה נעשה שימוש גובר בתשתיות הדיגיטליות כדי    .ואזרחים
טכנולוגיות   תשתיות  בשלות  לאור  הקורונה  משבר  טרם  הציבורים.  השירותים  אספקת  את  ולתפעל  להמשיך 

ירותים  וסדרת החלטות ממשלה וקידום פרויקט ישראל דיגיטלית, החל תהליך מואץ שכלל הנגשה וייעול של הש
ציבוריים לאזרח, קידום מודל העיר החכמה, שיתוף מידע וידע ממשלתי ומוניציפאלי, פיתוח שירותים חברתיים  

לאוכלוסיות פריפריאליות מוחלשות תוך   צמצום  שיפור האוריינות הדיגיטלית שלהן,  מרחוק, הנגשת שירותים 
החברתיים,  יבוריים, המנהליים, הניהוליים,  בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בהיבטים הצ  .פערים חברתיים ועוד

בארגוני   דיגיטציה  לקידום  הציבורית  המדיניות  של  השונים  בכלים  נדון  הדיגיטציה.  תהליכי  של  והטכנולוגיים 
המגזר הציבורי ובתחומי פעילות נוספים במשק. בחלקו השני, נסקור במבט השוואתי בינלאומי כיצד מיושמים  

 .  OECD - התהליכי דיגיטציה במדינות 
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 פרץ  -ד"ר חדווה וינרסקי  22763ב' 
 
 

 בלבד  תשפ"ב עדלסטודנטים שהחלו לימודיהם    -תקשורת פוליטיתהתמחות 
 

 חובת התמחות  קורס
 

 )קורס מקוון מלא( תקשורת פוליטית
בזירה   מרכזי  כמרכיב  של תקשורת ההמונים  מרכזיותה  גדלה  של  בעשורים האחרונים  מרכזיותה  הציבורית. 

על   בהסתמך  הפוליטי.  המשחק  כללי  את  משנה  עוצמה  למוקד  הפכה  שהיא  והעובדה  ההמונים  תקשורת 
בין   הקשר  של  להבנה  כלים  לסטודנטים  להעניק  היא  הקורס  מטרת  בתחום,  עדכניים  ומחקרים  התיאוריות 

המר התיאוריות  של  מעמיקה  הבנה  תוך  והחברה,  הפוליטיקה  לבין  אירועים  התקשורת  וניתוח  בתחום  כזיות 
 . אקטואליים 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 ד"ר דודי מקלברג  22648'  א

 
 

 'ג-ו 'בשנים  בחירהי קורס
 

 (קוון מלא)קורס מ  תקשורת בזמן בחירות

התקשורת, הפוליטיקה    - הקורס יבחן את סיקור מערכות הבחירות מנקודות מבט של שלושת השחקנים המרכזיים
והאזרח. נסקור את התהליכים השונים שהביאו לפרסונליזציה של הפוליטיקה, לשינויים בניהול הקמפיין ושיווק  
המועמדים. נבחן את האופן שבו האזרח מגיע לכדי הכרעה וכן את הסיבות לכך שבשנים האחרונות חלה ירידה  

הקהל. דעת  סקרי  של  והשפעתם  חשיבותם  את  נבחן  כן,  כמו  ההצבעה.  התפתחויות    באחוזי  על  דגש  יושם 
 אחרונות ועל אמצעי המדיה החדשים. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    גב' ערבה רוטמן    22723   'א
 

 


