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 הקורס ומטרת תיאור
 לפוליטיקה הקשורים בנושאים מתקדמים לתארים הסטודנטים של הידע בסיס הרחבת הן הקורס מטרות

 הבעיות את יציג הקורס .זה בתחום הקשורות תופעות של מעמיק לניתוח יכולת והקניית הישראלית
 תוך דורית פרספקטיבה באמצעות המערכת של צמיחתה את יסקור ,וםהתח בחקר הכרוכות והמחלוקות
 תוך אקטואליות בסוגיות ייגע גם הקורס .המדינה הקמת עם שהתחוללו המשמעותיים השינויים התמקדות
 יבחן בנוסף .הכיפורים יום ומלחמת הימים ששת מלחמת כגון ,נוספות חשובות תמורות להשפעת התייחסות

 שהם כפי ,המפלגות ומערכת הפוליטית התרבות כדוגמת ,פוליטיות מערכות בחקר יםמהותי נושאים הקורס
  .הישראלית בפוליטיקה משתקפים

  
  הקורס דרישות

  .לזולת הקשבה תוך ,להם ותרומה בכיתה הנערכים בדיונים השתלבות) %10:( השתתפות
                           .ספציפי קשרבה הקורס מנושאי אחד של יישום תכלול העבודה( )%20( :ים)תרגיל/עבודה
  .מובטח פתוח חלק ,במבחן סגור לחלק אפשרות ,סגור חומר :(70%) מבחן

  
 הקריאה ורשימת השיעורים נושאי

   בישראל והפוליטיקה החברה בחקר גישות  :מבוא .א
  קריאה 

 :בתוך 39 -7 'עמ ,"ישראלב ביקורתית וסוציולוגיה ממסדית סוציולוגיה :החברה ומדע החברה" רם אורי  1.
  ,1993 .  ברירות :אביב תל" ,ביקורתיים היבטים – הישראלית החברה( ,עורך) רם אורי

 )222147(הי .שמור סוציולוגיה לפי חבר
 
 מאבקים :הישראלית האקדמית בקהילה 'ממסדיים' וסוציולוגים 'ביקורתיים' סוציולוגים" ,ליסק משה.  2

 :ציונות( ,עורכים) בראלי ואבי גינוסר פנחס :בתוך ' 60- 98 עמ?",ענייני אקדמי שיח או אידיאולוגיים
  ,1996 .גוריון בן למורשת המרכז :בוקר שדה,זמננו בן פולמוס

 )338539(פו .שמור סוציולוגיה לפי ציו
 
  הפוליטית המערכת של הצמיחה שרשי .ב
  קריאה 

 אשר :בתוך ,151 – 137 'עמ ,"הישראלית פוליטיקהב דוריים-בין ויחסים דוריות יחידות" ,שפירא יונתן1. 
  ,1979 .מודן ביתן זמורה :אביב תל ,ההתהוות דור - ישראל( ,עורך) אריאן

 )  129225(דו .שמור מדעי המדינה לפי ישר
 
  ' 122– 154 .עמ ,1997 ,עובד עם :אביב תל ,ישנים יהודים חדשים יהודים" ,בארץ דור ,"שפירא אניטה. 2

 )357181יה .יולוגיה לפי שפישמור סוצ
 
 המדינה קום עם שהתחוללו התמורות .ג

  קריאה
 ' 40עמ ,1990 ,עובד עם :אביב תל ,יתר בעומס חברה – ישראל :באוטופיה מצוקות ,ליסק ומשה הורוביץ דן

– 69.  
 )  133909(מצ .שמור מדעי המדינה לפי הור 
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  הפוליטית התרבות .ד
  קריאה

 ,42 – 19 'עמ ,2004 ,חיפה ואוניברסיטת ביתן זמורה :יהודה ואור חיפה ,משרוליק דהפרי ,אלמוג עוז. 1
1261 – 1270.  

303.4E19-24' לעמ) 1099832 (10476תדפיס  וגם )585220(פר . אלמ  
 1261-1270' עמ) 1099834 (10477תדפיס וגם 

 
 ותמורות  רציפות – מודרנית נהבמדי מסורתית תרבות של הדילמה" ,ליבמן וישעיהו יחיא דון אליעזר. 2

  ) 485 – 461 'עמ ,1984 אוגוסט ,(4) ח"כ ,מגמות ,"ישראל של האזרחית בדת
 )210888 (2585וגם תדפיס  4כתב עת באולם 

 
  המפלגות מערכת .ה

  קריאה
 ורןק דני :בתוך 178 - 167 'עמ ,"בישראל חדשות מפלגות צמיחת :תוציאו חדש מפני ישן" ,גולדברג גיורא. 1
 1998, המאוח הקיבוץ :אביב תל , המפלגות קץ ,)עורך(

 )373364(המפ .שמור מדעי המדינה לפי  קץ
 
 קץ ,)עורך  (קורן דני  :בתוך 155 – 166 עמ ,"?בידול או מיזוג :חברתיות ותנועות מפלגות" ,ישי יעל. 2

  1998 ,המאוחד הקיבוץ :אביב תל , המפלגות
 )373364(המפ .שמור מדעי המדינה לפי  קץ

 
  האזרחית החברה .ו

  קריאה
  '49-22 , 203–225  .עמ ,2003 ,כרמל :ירושלים ,בישראל האזרחית החברה – לפיוס גיוס בין ,ישי יעל

 )573800(בי .שמור סוציולוגיה לפי ישי
 
  חברתיים שסעים .ז

 : יוני – הניצי השסע – קריאה
  248 – 262 'עמ ,1999 ,פפירוס :אביב תל ,איום בצל ביטחון ,אריאן אשר

 )422604(בט .שמור מדעי המדינה לפי  ארי
 

 : חילוני – הדתי השסע
  107 – 170 'עמ ,2003 ,שוקן :אביב תל ,להסלמה מהשלמה ,זיסר וברוך כהן אשר. 1

 )554572(מה .שמור מדעי המדינה לפי  כהן
 
 מכון :ירושלים ,בישראל דת בנושאי סכסוכים יישוב – רהההסד של הפוליטיקה ,יחיא דון אליעזר .2

   67 – 31'עמ ,1997 ,פלורסהיימר
 )314887 (4899וגם תדפיס ) 352625(פו .יח-שמור מדעי המדינה לפי דון

 
 : העדתי השסע
 הזיכרון במחוזות מזרחיים של המפוצלת הזהות :בישראל ערב ארצות יוצאי יהודים" ,שנהב יהודה
 ,בישראל מזרחיים ,)עורכים (הלר – מוצפי ופנינה שנהב יהודה ,חבר חנן :בתוך 105 - 151 'עמ ,"הלאומי
  .2002 ,ליר ון :ירושלים

 )531053(בי .שמור סוציולוגיה לפי מזר
 

 : הכלכלי השסע
 'עמ ,1990 ,עובד עם :אביב תל ,יתר בעומס חברה – ישראל :באוטופיה מצוקות ,ליסק ומשה הורוביץ דן

124 – 133 . 
 )133909(מצ .שמור מדעי המדינה לפי הור
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 :בתוך ,"פוליטי ושינוי חברתי מבנה ,אידיאולוגיה – 2003 של והמפסידים המנצחים" ,לוי וגל שלו מיכאל
 , 2004לדמוקרטיה הישראלי המכון :ירושלים,  2003- בישראל חירותבה )עורכים( אריאן ואשר שמיר מיכל
  247-276 'עמ

 ) 1070219(בי .ינה לפי בחישמור מדעי המד
 

 : הלאומי השסע
 :בתוך ,"דמוקרטית – יהודית מדינה :אתנית כדמוקרטיה ישראל – קוו הסטטוס אופציית" ,סמוחה סמי
 הערבים למעמד תיאורטיות אופציות :דרכים  7)עורכים( פפה ואילן גאנם אסעד ,לזר – אוסצקי שרה

  77 – 23 'עמ ,1999 ,השלום לחקר המכון :חביבה גבעת ,בישראל
 )434246(דר .שמור מדעי המדינה לפי  שבע

 
  בחירות .ח

  קריאה
 ,2004 ,לדמוקרטיה הישראלי המכון :ירושלים – 2003  ,בישראל הבחירות ,מבוא ,אריאן ואשר שמיר מיכל
   .23 – 7 'עמ

 ) 1070219(בי .שמור מדעי המדינה לפי בחי
 
  אליטות .ט

  קריאה
 ' 22–30  , 153– עמ ,1993 ,פועלים :אביב תל ,בישראל והדמוקרטיה האליטות קשר, הלוי – עציוני חוה

163.  
 153-163' לעמ) 207718 (3286וגם תדפיס ) 228592(קש .שמור סוציולוגיה לפי עצי

 
  

***************  
  לעבודה הנחיות

  
  .קורסב שנלמדו מהנושאים לאחד "ביקורתית"ו "ממסדית" גישה בין השוואה – נושא

             
 מייצג האחד – בתחום שנכתבו מאמרים קבצי או ספרים שני ולאתר ,בקורס שנלמדו אלה מבין נושא בחרו
  ."הממסדית" הגישה את והשני "הביקורתית" הגישה את
  :הבאים הקריטריונים פי על לנושא הגישות שתי את בחנו
 את תואם הדבר האם ?מידה ובאיזו ,למחקר ביחס רלטיביסטית להנחה יותר נוטה מהגישות איזו      .א

  ?הגישות בין ההבדלים לגבי המקובלות האמונות
 מצב האם ?הציונית לאידיאולוגיה יחסם מבחינת השונים הכותבים בין הבדל ניכר מידה באיזו       .ב

  ?הגישות בין ההבדלים לגבי המקובלות האמונות את תואם זה דברים
  ?ביניהם המחלוקת שורש מהו ?הנחקר לנושא ביחס מהכותבים אחד כל של המרכזיות תהטענו מהן        .ג
 ?השונים החוקרים בין האידיאולוגיות בהנחות פער ניכר מידה באיזו – 'ב לסעיף ביחס לנאמר מעבר       .ד

  ?זה פער המחקרים בין ההבדל מבטא מידה באיזו
  .עמודים 10 – העבודה היקף
  .המחלקתי ההוראות לדף בהתאם הביבליוגראפי הציטוט יכלל על להקפיד יש

 .הקורס של האחרונה הפגישה – הגשה תאריך


