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 חוגי-דו מסלול וממשל בפוליטיקה  .B.A- "בוגר" לתואר לימודים כניתת

 



-דו מסלול ממשלו בפוליטיקה .B.A -" בוגר" לתואר  לימודים כניתת
 חוגי

 
 :תוכניתה מטרת

 
ל הממשל והפוליטיקה הלימודים נועדה להעניק כלים להבנה ולניתוח של מוסדות ותהליכים ש כניתת

לאומי תוך כדי יכולת להבין ולנתח סוגיות הקשורות בתהליכי -ובמישור הבין פנים מדינתיבמישור ה

 קבלת ההחלטות, קביעת מדיניות וביצועה.

 ודים מתמקדת בנושאים לימודיים בעלי דרישה גבוהה במגזר הציבורי והפרטי. הלימ כניתת

 יוכלו להשתמש בכלים ובידע שרכשו לתחומים הבאים: תוכניתבוגרי ה

 

  לימודי תואר שני ובהמשך שלישי במוסדות להשכלה גבוהה 

 שילוב בוגרים בענפי השירות הציבורי השונים 

  יה ואחריםימשרד לקליטת עלהשרד הפנים, מכגון משרד הביטחון,  –משרדי ממשלה 

 צוערות במשרד החוץ לקראת שירות מדיני ודיפלומטי 

 )רשויות מקומיות )נבחרים ועובדים 

 מערכת הביטחון לגווניה השונים 

 משרד מבקר המדינה 

 ובכלל זה עוזרים פרלמנטריים  לחברי כנסת ,הכנסת 

 כמו מחלקות לקשרי חוץ רלוונטיאשון נדרש תואר ר בהם שילוב בוגרים במגזר הפרטי בתחומים ,

 של  מוסדות פרטיים, משרדי יחסי ציבור ועוד

 פעילות קהילתית ושכונתית 

  גון סחר בינלאומי וענף התיירותכ –בנקאות ועולם העסקים 

 ארגונים לא-( ממשלתייםNGO's) 

 מסגרות פוליטיות ומפלגתיות, שמטרתן שינוי חברתי מבוקר 

 

 

החוג לסוציולוגיה ו וגיהוגים הבאים: החוג לקרימינולליטיקה וממשל עם החניתן לשלב את החוג לפו

 .ולאנתרופולוגיה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 :'א בשנה הלימודים כניתת מבנה
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 'א סמסטר

 קורסי מבוא

  3 הרצאה +תרגיל - האדם הפוליטי: יסודות הרעיון המדיני

  2 מינהל ומדיניות ציבורית

–דיפלומטיה ואסטרטגיה: תורת היחסים הבינלאומיים 
 הרצאה + תרגיל

3  

 ם מתודולוגייםקורסי

  3 תרגיל + מבוא לסטטיסטיקה א' הרצאה

  2 שימושי מחשב 

  2 כתיבה מדעית

 קורסי יצירה יהודית

  4 )שנתי( ספרות תלמודית 

 'ב סמסטר

 רסי ליבהקו

  3 הרצאה+תרגיל – מחשבה מדינית בעידן המודרני

  2 מוסדות ותהליכים –פוליטיקה השוואתית 

  3 הרצאה + תרגיל –משטר ופוליטיקה: הממשל במדינת ישראל 

 סדנא

  1 כיצד ? –חקר פוליטיקה 

 ים מתודולוגייםקורס

 מבוא לסטטיסטיקה א' 3 תרגיל + מבוא לסטטיסטיקה ב' הרצאה

   קורסי יצירה יהודית

   )המשך( ספרות תלמודית

 הנ"ל משותפים לחוגים: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.  יםהמתודולוגי םקורסיה

 
ובאנגלית עד סוף שנה  ,'בהבעה עברית עד סוף שנה אחייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור  ,על פי תקנון המכללה

תקנון פירוט מלא של החובות ראה ב .הלימודים הספציפית תוכניתנוסף לעמידה בדרישות המעבר של זאת  ,'ב
 המכללה. 

 
 



 
 
 
 

 :'ב בשנה םהלימודי כניתת מבנה
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 וקדםלימוד  מ

 'א סמסטר

 ג'-קורסי הבחירה משותפים לשנים ב' ו *קורסי בחירה

  2 ניהול משאבי אנוש במגזר הציבורי

  2 מפלגה ואידיאולוגיה

 )כולל מתוך הסמינריונים של שנה ג'( מתוך הרשימה 1לבחירה  – סמינריון

 20 -ם בינלאומיים במאה הסוגיות וקונפליקטי
 קורסי מבוא וליבה שנה א' 4  )שנתי(

 קורסי מבוא וליבה שנה א' 4 )שנתי( חרויות הפרט מהמשפט הפלילי  

 יםמתודולוגי םקורסי

 ב' + מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שיטות מחקר כמותיות א'

 יצירה יהודיתקורסי 

  4 )שנתי(  ספרות מקראית

  4 )שנתי(  יה יהודיתרעיונות יסוד בפילוסופ

 'ב סמסטר

 סדנא מתקדמת

 כיצד? )סדנא( –חקר פוליטיקה  2 בין האזרח לבין רשויות השלטון

 ג'-קורסי הבחירה משותפים לשנים ב' ו * קורסי בחירה

  2  קביעת סדר יום ציבורי

  2 מנהיגות וקבלת החלטות

 ונים של שנה ג'()כולל מתוך הסמינרי מתוך הרשימה 1לבחירה  –סמינריון 

 20-סוגיות וקונפליקטים בינלאומיים במאה ה
 קורסי מבוא וליבה שנה א'   )המשך(

 קורסי מבוא וליבה שנה א'   )המשך(חרויות הפרט מהמשפט הפלילי  

 ם מתודולוגייםקורסי

 ב' + מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שיטות מחקר כמותיות ב'

 ב' + מבוא לסטטיסטיקה א' 3 ת' + ה'שיטות מחקר איכותניות אנתרופולוגיות 

 יצירה יהודיתקורסי 

   ( המשך) ספרות מקראית

   ( המשך) רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

 הנ"ל משותפים לחוגים: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ים מתודולוגיה םקורסיה

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'ור בהבעה עברית עד סוף שנה אחייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פט ,על פי תקנון המכללה
תקנון פירוט מלא של החובות ראה ב .הלימודים הספציפית תוכניתנוסף לעמידה בדרישות המעבר של , זאת 'ב

 המכללה. 

 .נ"ז 14-נ"ז, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 12 –לוגיה וחוגי בשילוב קרימינ-י הבחירה במסלול הדוסה"כ קורס*



 
 

 :'ג בשנה הלימודים כניתת נהמב
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 'א סמסטר

 קורסי הבחירה משותפים לשנים ב'+ג' *קורסי בחירה

סין והגיאופוליטיקה של המזרח 
  2 התיכון

  2 מפלגה ואידיאולוגיה

 סדנא מתקדמת

 ן )סדנא(בין האזרח לבין רשויות השלטו 2 יחסי החוץ של מדינת ישראל

 )כולל מתוך הסמינריונים לשנה ב'( מתוך הרשימה 1לבחירה  -סמינריונים

מפלגות וזרמים אידיאולוגיים  
 )שנתי( בפוליטיקה הישראלית 

 שיטות מחקר 4

 שיטות מחקר 4 )שנתי( חרויות הפרט מהמשפט הפלילי

 קורסי יצירה יהודית

  4 )שנתי( תולדות עם ישראל

 'ב סמסטר

 *  קורסי הבחירה משותפים לשנים ב'+ג'חירהקורסי ב

  2 רגוני טרורא

  2 חברה ופוליטיקה בצרפת

 )כולל מתוך הסמינריונים לשנה ב'( מתוך הרשימה 1לבחירה  –סמינריונים 

מפלגות וזרמים אידיאולוגיים  
 ( המשך)בפוליטיקה הישראלית 

 שיטות מחקר 

 חרויות הפרט מהמשפט הפלילי
 מחקר שיטות  (המשך)

 קורסי יצירה יהודית

   )המשך( תולדות עם ישראל

 יצירה יהודית נוספים **קורסי 

  2 רב תרבותיות בחברה הישראלית

 
ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א על פי תקנון המכללה

תקנון פירוט מלא של החובות ראה ב .הלימודים הספציפית תתוכנינוסף לעמידה בדרישות המעבר של  , זאת'ב
 המכללה. 

 .נ"ז 14-נ"ז, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 12 –לוגיה וחוגי בשילוב קרימינ-י הבחירה במסלול הדוסה"כ קורס*

 .חוגי בשילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה-קורסי יצירה יהודית  נוספים ניתנים במסלול הדו**
 

 
 .הלימודים תוכניתבייתכנו שינויים * 
 

 .אחרת צוין כן אם אלא, 60 הינו בקורסים" עובר" ציון: הערה

 

 


