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כתיבה ומחקר במדע המדינה 

כתיבה ומחקר הם אבני היסוד של עיצוב טיעונים משכנעים במדע המדינה (ובחיים הפוליטיים בכלל). בקורס זה, נתייחס 
אל יסודות הקריאה והכתיבה: ניתוח טקסטואלי, סגנון, בניית טיעונים, שימוש מוצלח בעדות טקסטואלית, וכדומה. בחלקו 

הראשון של הקורס, נפתח בחקירת היסודות התאורטיים של חשיבה ביקורתית בכלל ושל חשיבה פוליטית בפרט. מה 
הקשר בין פוליטיקה ולשון? מה תפקידה הפוליטי של הלשון בויכוחים ציבוריים ובפולמוסים אקדמאיים? מהי תרומתה 

הפוליטית של הלשון לשיח ושיג הדמוקרטי? בחלקו השני של הקורס נסקור את השיטה המדעית ומערכי המחקר. תוכלו 
לצפות להעשיר את כשרונותיכם האנליטיים והרטוריים ולפתח סגנון כתיבה מוצלח ומשכנע.  

  
 The acquisition of reading and research skills is crucial for our development as sophisticated
 political thinkers and actors. In this introductory course, we will focus on the basics of critical
 thinking, analysis, and argumentation: textual analysis, prose style, structuring claims, use of textual
 evidence, etc. We will begin this inquiry with a discussion of the politics of language in public
 debate and in academic discourse. What is at stake, politically, in our linguistic and rhetorical
 choices? What is the role of language in creating and maintaining a democratic public sphere? In
 the second half of the course, we will examine the concept of science, and ask whether it is possible
 or advisable to study politics scientifically. Students can expect to enrich their analytical and
 rhetorical skills and to develop a more elegant and persuasive writing style.

חובות הקורס: 
חובת נוכחות בתרגולים ובשיעורים המועברים על ידי מרצים אורחים. במהלך הסמסטר, מותרות היעדרויות לא •

מנומקות שלוש בלבד. כל היעדרות לא מנומקת נוספת תפגע בציון שיינתן בגין השתתפות.  
על הסטודנטים לשמור על כללי קוד הכבוד •
הסטודנטים חייבים בקריאת החובה המפורטת להלן לפני כל שיעור ותרגול •
עבודה קצרה (בת 2 עמודים) •
עבודת אמצע (בת 3-4 עמודים) •
שכתוב של עבודת האמצע (בת 4-5 עמודים) •
מבחן מסכם  •

הרכב הציון הסופי יהיה כדלקמן: 
נוכחות והשתתפות: 10% 

עבודה קצרה: 10% 
עבודת אמצע: 15% 

שכתוב של עבודת האמצע: 25% 
מבחן מסכם: 40% 

 :(moodle להוריד את חומר הקריאה מה) המפגשים
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שבוע 1 (25.10): מבוא 
שיעור: אין חומר קריאה לשיעור זה 

תרגול:  
 Timothy Snyder, On Tyranny (lessons 9, 10, 11)

שבוע 2 (1/11): פוליטיקה ולשון: אנגלית 
שיעור: ג׳ורג׳ אורוול, ״פוליטיקה והשפה האנגלית״  

 http://www.phil.uu.nl/~yoad/orwell/politics-and-english-language.html
 George Orwell, “Politics and the English Language”

ג׳ורג׳ אורוול, ״לירות בפיל״ 
 George Orwell, “Shooting an Elephant”

 Judith Butler, “A Bad Writer Bites Back”

תרגול: ג׳ורג אורוול, ״תלייה״ 
 https://alaxon.co.il/reading/תלייה/

 George Orwell, “A Hanging”
  

שבוע 3 (8/11): פוליטיקה ולשון: עברית 
שיעור: ח״ן ביאליק, ״גילוי וכיסוי בלשון״ 

ח״ן ביאליק, ״חבלי לשון״ 
זהר שביט, ״ההיפסטרים האלימים של הלשון העברית,״ הארץ 5.5.2014 

תרגול: גרשום שלום, מכתב לפרנץ רוזנצוייג 26.12.1926 
http://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b1649772-8510-4d45-

 bdf2-7ff35cdd9390&lang=HEB

שבוע 4 (15/11): פוליטיקה ואמת 
שיעור: 

 Hannah Arendt, “Truth and Politics”

תרגול: הגשת עבודה 1 
מטרות ויסודותיה של כתיבה אקדמית 

שבוע 5 (22/11): יסודות הכתיבה (טיעונים) 
שיעור:  

ישעיהו ברלין, ״שני מושגים של חירות״ 
 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”

תרגול: 
 Judith Jarvis Thomson, “A Defense of Abortion”

שבוע 6 (29/11): יסודות הכתיבה (עדות) 
שיעור: גרשום שלום, ״להבנת הרעיון המשיחי בישראל״ 

קליפורד גירץ, ״משחק עמוק: הערות על קרב התרנגולים הבאלינזי״ 
 Clifford Geertz, “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight”

תרגול: מקורות מידע 

http://www.phil.uu.nl/~yoad/orwell/politics-and-english-language.html
https://alaxon.co.il/reading/%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94/
http://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b1649772-8510-4d45-bdf2-7ff35cdd9390&lang=HEB


שבוע 7 (6/12): יסודות הכתיבה (פולמוס/ויכוח) 
שיעור:  

 Robert A. Dahl, “A Critique of the Ruling Elite Model”
 Peter Bacharach and Morton S. Baratz, “Two Faces of Power”

תרגול: עיצוב עבודה אקדמית/המבנה של טקסט אקדמי 

שבוע 8 (13/12): יסודות הכתיבה (פולמוס/ויכוח) 
שיעור: 

 Steven Lukes, Power: A Radical View

תרגול: טיעונים מוצלחים ומשכנעים — peer editing לקראת הגשת עבודה 2 

שבוע 9 (20/12): מדע 
שיעור: מקיאוולי, הנסיך, הקדמה, פרקים 6, 15, 18, 25 

 Machiavelli, “Letter to Vettori”
הובס, לוויתן, מבוא, פרקים 4, 5, 8  

תרגול: הגשת עבודה 2 
אין קריאה נוספת לתרגול זה 

שבוע 10 (27/12): מדע 
שיעור: מקס ובר, ״המדע כייעוד״ 

תרגול: אין קריאה נוספת לתרגול זה 

שבוע 11 (3/1): מדע 
שיעור: מרצה אורח: יותם מרגלית — חובת נוכחות 

 TBD חומר הקריאה

תרגול: עימות  
אין קריאה נוספת לתרגול זה 

שבוע 12 (10/1): מדע 
שיעור: מרצה אורחת: חני לרנר — חובת נוכחות 

 TBD חומר הקיראה

תרגול: peer editing לקראת הגשת השכתוב 

שבוע 13 (17/1): סיום (פוליטיקה ואמנות)  
שיעור: א.ב. יהושוע, ״מול היערות״ 

תרגול: הגשת עבודת 2.5 (שכתוב של עבודה 2)  
אין קריאה נוספת לתרגול זה 

8/2: מבחן מסכם 



יצירת קשר: 

כתובת המייל של ג׳ולי:  
cooper@post.tau.ac.il 

שעת הקבלה של ג׳ולי: 
יום ד 14:30-15:30 נפתלי 502 

כתובת המייל ושעת הקבלה של מייזי: יום א 11:00-12:00 
 maizy.eliash@gmail.com

כתובת המייל ושעת הקבלה של עדי: יום ג 12:30-13:30 
 adicohenogen@mail.tau.ac.il

כתובת המייל ושעת הקבלה של יונתן: יום א 13:00-14:00 
 jonathanroll@mail.tau.ac.il

כתובת המייל ושעת הקבלה של מור: יום ב 10:00-11:00 
morbuskila@mail.tau.ac.il
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