
תכנית עבודה במדע המדינה 

סמל שאלון 066281

הלימודית לסביבה קישור
הלימודים לתכנית קישור

תהליכי פיתוח מקצועי מלווה 
הנחיות לגבי דרכי הערכה ומדידה בית ספרית פנימית 

היברידית להוראה למורים עזר חומרי המלצות המיקוד במסגרת יילמדו שלא הנושאים רשימת ומיומנויות תוכן מיקוד ללימוד הנושאים רשימת ללימוד הנושאים רשימת
נושאי חובה 70% נושאי חובה 70% נושאי חובה 70%

השתלמות למידה מיטבית  להלן קישור חוברת החלופות   ספר לימוד " משטרים ופוליטיקה " בעריכת בנימין נויברגר מקראה  במדע המדינה   גיורא גולדברג- המערכת המפלגתית עמ. 250 ר' מקאיבר- מקור הציות   עמ. 15 ר' מקאיבר- מקור הציות
שילוב סרטונים במדעי החברה  ליבמן- המושג "מדינת ישראל "... אייזנשטדט- תכונות יסוד של המדינה המודרנית  עמ. 21 אייזנשטדט- תכונות יסוד של המדינה המודרנית

דון יחיא וליבמן- דת ומדינה: חקיקה דתית עמ. 316 דאל האדם הפוליטי עמ. 39  ר' דאל- האדם הפוליטי
כלים להערכה מסורתית בעידן הקורונה  זקס- פונדומנטליזם : טוטליטריות חדשה עמ. 153 י' פרי- הדמוקרטיה עקרונות ומאפיינים עמ. 45 י' פרי- הדמוקרטיה עקרונות ומאפיינים

קישור לסביבה הלימודית  נויברגר- דמוקרטיה פלורליסטית ודמוקרטיה השתתפותית  עמ. 74 ישי- קבוצות אינטרס עמ. 301 נויברגר- דמוקרטיה פלורליסטית ודמוקרטיה השתתפותית
הסופיסטים וסוקרטס   עמ. 9 מיכל שמיר- סובלנות פוליטית עמ. 341 ב' נויברגר – דמוקרטיות יציבות ולא יציבות

הגל עמ. 145 דינה גורן- כלי התקשורת  עמ. 323 פרדריך ובז'ז'ינסקי– קווי האופי הכללים של הדיקטטורה הטוטליטרית
לוק עמ. 105 פרדריך ובז'ז'ינסקי– קווי האופי הכללים של הדיקטטורה הטוטליטרית עמ.129  זקס- פונדומנטליזם : טוטליטריות חדשה

ב' נויברגר – דמוקרטיות יציבות ולא יציבות עמ. 83 ליבמן- המושג "מדינת ישראל "...
ספר הלימודים " הגות מדינית " בעריכת אברהם וולפנזון  אפלטון עמ. 10 ישי- קבוצות אינטרס

אריסטו עמ. 25 דון יחיא וליבמן- דת ומדינה: חקיקה דתית
מקיאבלי עמ. 71  דינה גורן- כלי התקשורת

מיכל שמיר- סובלנות פוליטית הובס  עמ. 96
רוסו  עמ.120 גיורא גולדברג- המערכת המפלגתית

נושאי הרחבה והעמקה 30% ( ללא שינוי ) נושאי הרחבה והעמקה ( 30%)
אבינרי- לבלוב מאוחר של לאומיות ההוגים

אבינרי- המציאות חזקה מכל טוטליטריות הסופיסטים וסוקרטס
שטרנהל- הפאשיזם כתרבות פוליטית חלופית אפלטון

היטלר- אומה וגזע אריסטו
מוסליני – מתוך כתביו ונאומיו מקיאבלי

מרקס- המניפסט הקומוניסטי הובס
מונטסקייה לוק

מיל רוסו
ברנשטיין הגל

נושאי הרחבה והעמקה 30%
מיל

ברנשטיין
מונטסקייה 

אבינרי- לבלוב מאוחר של לאומיות

אבינרי- המציאות חזקה מכל טוטליטריות
שטרנהל- הפאשיזם כתרבות פוליטית חלופית

היטלר- אומה וגזע
מוסליני – מתוך כתביו ונאומיו

מרקס- המניפסט הקומוניסטי
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