
אילן-אוניברסיטת בר  
  המחלקה למדע מדינה 

 
 71-806-01 תרבות פוליטית

 א . מ–) ש" ש2( שנתי קורס בחירה
 ו"תשס
 

 ונתן ריינהולד'ר ג"ד
 

 11.55-13.55' ד:  שעות קבלה
 2.33: מספר חדר משרד

    il.ac.biu.Rynhold@mail: ל"דוא
 0545775817: נייד

 
 תיאור ומטרת הקורס

‘Those who controls the past controls the future…Those who control the present, control the 
past’ George Orwell, 1984 
'The most fundamental failure of totalitarianism was its failure to control thought'  
Francis Fukuyama, 1992. 
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 המוסג תרבות פוליטית 

, 195 – 191):  אוניברסיטה פתוחה:תל אביב (א כרך ,בין מדינה לחברה  'רבות פוליטיתת') 1995 (גב קימרלינ*
162 – 167 .  

 )279024(בי .שמור סוציולוגיה לפי קימ
 
 – 228): ג" תשנאוניברסיטה פתוחה( כרך א ציוני דרך בהגות הסוציולוגיהמתוך ' ניסיון האמריקני,'טוקויל *

238  
 )212271 ( צי .גיה לפי ארושמור סוציולו  

 
 לאומיות

 . 26 – 22): ט"תשנ האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב" (תודעת הלאום "מדינת הלאום, ש סנדלר* 
 )423982(מד .שמור מדעי המדינה לפי סנד

 
*R Eatwell (1997) ‘Chapter 14’ in R Eatwell, European Political Culture (London: Routledge): 
236-45 
306.2094 EUR (491525) 

 
 158-159:  כרך ב,בין מדינה לחברה  "מדינת הלאום "קימרלינג

 )279024(בי .שמור סוציולוגיה לפי קימ
 

 תומודרני
 . 641 – 635):  אוניברסיטה הפתוחה:תל אביב (סוציולוגיה) 1999( משוניס' ג *

 )423137(סו .שמור סוציולוגיה לפי משו
 

 .142 – 139:  בכרך, חברהבין מדינה ל, קימרלינג
 )279024(בי .שמור סוציולוגיה לפי קימ

  
S. Eisenstadt (2000) ‘Multiple Modernities’ Daedalus 129 (1): 1-26. *מתורגם  
Ejournal 
 

 תומודרני-פוסט
 . 649 – 647: סוציולוגיה ,משוניס* 

 )423137(סו .שמור סוציולוגיה לפי משו
 
 . 10 – 3): אילן-בר, מדעי מדינה: עבודת תואר שני( ם בישראלמטריאליז-פוסט . ש אגוז*

 "שמורים"עותק להשאלה באולם ) 450723 (ס"פו תש.בדלפק לפי עבודה אגוא "עבודת מ
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 לאומיות-פוסטלאומיות ו
 *R. Eatwell (1997) ‘Chapter 14’ in Eatwell, European Political Culture: 245-249.  
306.2094 EUR (491525) 

 
 אזרחית-אתנית ולאומיות-לאומיות

 . 180 – 175: 'אתנוצנטיות מול גישה אזרחית ' בכרך, בין מדינה לחברה, קימרלינג*
 )279024(בי .שמור סוציולוגיה לפי קימ

 
  html.rubinstein-16/hebrew/il.org.azure.www   חורף 16 תכלת  'אנחנו כבר לא לבד' )2004 (א רובינשטיין

 
 תרבות פוליטית אזרחית ואיטליה 

*R. Putnam (1993) Making Democracy Work (Princeton University Press) 86-91 163-174 
מתורגם*  

 )   445038 (7363וגם תדפיס ) PUT)221847 שמור סוציולוגיה לפי 
 

*R. Putnam (2000) Bowling Alone (New York: Simon & Schuster): 22-24. *מתורגם  
)458517 (306.0973  בספריה לכלכלה   

 
 ב ובמערב"בארהאזרחית הפוליטית התרבות המשבר של ה

i) 
*R Putnam (1995) ‘Bowling Alone: America's Declining Social Capital’ Journal of     
Democracy 6 (1)  

םמתורג *  
 Ejournal וגם 6כתב עת באולם 

 
*E. Hobsbawm (1995) Age of Extremes (London: Abacus) 306-7.  
909.82 HOB a (263733)  ולאנגלית ) מדף פתוח(בספריה המרכזית  
 
ii) 
*J. Sacks (1997) The Politics of Hope (London: Jonathan Cape): 55-65, * מתורגם  

   )SAC) 405752שמור מדעי המדינה לפי  
 
 *D. Elazer (1972) American Federalism (New York: Crowell): 84-114   *מתורגם  
 353 ELA a2 (455456) 
 
 *R. Inglehart (1997) Modernization & Postmodernization (Princeton Univ. Press): 174-178 

מתורגם*  
 )ING) 453466שמור מדעי המדינה לפי  

 
 יהדות*
 5 פרק )ח"תשנ ,לדמוקרטיה הישראלי המכון  :ירושלים (למחלוקת הסכמה בין,  פרס י ו יער א*
 )378039 ( בי .שמור סוציולוגיה לפי פרס  

 
 םאיסלא

*S. Bromley (1997) 'Middle East Exceptionalism' in D. Potter, D. Goldblatt, M. Kiloh & P. 
Lewis eds. Democratization (Cambridge: Polity Press/Open University): 325-329 
 אין
 

 . 25 – 15 ):ג"תשנ ,כרמל :ירושלים ( ערביתתרבות פוליטיתהו דמוקרטיה, כדורי. א* 
 )212389 ( דמ .המדינה לפי כדו- שמור מדעי 

 
 
 
 



 - 4 - 

 

 קומוניזם -פוסטוקומוניזם 
*N. Petro (1995) The rebirth of Russian democracy (Harvard University Press): 10  
306.20947 PET r (286559) 
 
*D. Lane (1998) “Social Theory, the collapse of State Socialism & After: Convergence or 
Divergence?” in M. Cox ed. Rethinking the Soviet Collapse (London: Pinter): 152-154. 

) 589789  (9764  תדפיס   
 
*R. Inglehart (2000), ‘Globalization & Post-Modern Values’ Washington Quarterly Vol.23, 
 No. 1. pp. 215-228     מתורגם* 

 Ejournal וגם 3כתב עת באולם 
 

        גרמניה
*G. Almond & Verba, S. (1963) The Civic Culture (London: Sage, 1989): 312-313 

   )ALM) 94904שמור מדעי המדינה לפי 
 

 רפרטים
 

  לסמוך עליהם בלבד אין, התרגומים אינם רשמיים
 את התרגומים אפשר לקבל מהמרצה או מ קלסר בספריה

 
 ) מצגות2( ?ותמודרני-פוסטו, מודרניזציה-פוסט, מטריאליזם-פוסט) 1-2 

1). S. Hall (2000) ‘The Question of Cultural Identity’ in S. Hall, D. Held, D. Hubert & K. 
Thompson Eds. Modernity: An Introduction to Modern Societies (Oxford: Blackwell/Open 
University, 1996, 2000): 596-633. *מתורגם  

 )532562 (8685תדפיס 
 

 ?מודרנית-מהו זהות פוסט
 ?מודרניות למודרניות-מהו היחס בין פוסט

 ?מודרנית-מהו האופי של פוליטיקה פוסט
 
2) R. Inglehart (1995). “Changing Values, Economic Development & Political Change” 
International Social Science Journal 47 (3) pp. 382-396    *מתורגם  

6כתב עת באולם   
 
R. Inglehart (2000) ‘Globalization & Postmodern Values’ Washington Quarterly 31 (1): 215-
מתורגם*  224  

 Ejournal וגם 3כתב עת באולם 
 
R. Inglehart & W. Baker (2001) ‘Modernization's challenge to traditional values: Who's 
afraid of Ronald McDonald?’ The Futurist, March/April, 35 (2): 16-21 לא מתורגם. 
EJournal 

 מודרניזציה-מטריאליסם ופוסט-הגדר פוסט
 ?ולמה הם מתקיימיםמתי 

 ?מודרניזציה למודרניזציה-מהו היחס בין פוסט
 ?דתיים שונים/מודרניזציה משתנה בחברות עם שורשים תרבותיים-איך ההשפעה של פוסט

 ?מודרניזציה גורם להומוגוניזציה-האם פוסט
 

  )עימות( ?האם עידן הלאומיות עוברת) 3
כן (  D. Held, D. & A. McGrew (2000) “The Fate of National Culture” and Kevin Robbins, 

“Encountering Globalization” in D. Held & McGrew, A. Eds., The Global Transformations 
Reader: An Introduction to the Globalization Debate, pp. 192-201.   *מתורגם  
327.17 GLO 2000 (467572) 
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-D. Tambini (2001) ‘Post-national citizenship’ Ethnic & Racial Studies 24 (2): 195-202, 210 (כן
מתורגם* .212  

 Ejournal וגם 6כתב עת באולם 
 
 R. Eatwell (1997) ‘Chapter 15: Conclusion Pt. II’in R. Eatwell European Political Culture (לא-כן
(London: Routledge): 256-267 לא מתורגם 
306.2094 EUR (491525) 
 
 A. Smith (1992) "National Identity and the Idea of Europe" International Affairs 68 (1) (לא

 Ejournal וגם 6כתב עת באולם 
 
  A. Smith (1990) ‘The Supersession of Nationalism?’ International Journal of Sociology 31 (לא
מתורגם* (1)  
 אין
 

 )עימות( ? אזרחית-אתנית הופחת להיות לאומיות-מיותהאם לאו) 4
כן(  R. Breton (1996) “From Ethnic to Civic Nationalism: English Canada and Quebec,” in A. 

Smith & J Hutchinson Eds., Ethnicity (Oxford: Oxford University Press): 348-355.   *מתורגם  
305.8 ETH 1996 (334788) 
 

ןכ(  Brian Girvin, “Chapter 8: Ireland” in Eatwell, European Political Culture: 122-135 *מתורגם  
 (במיוחד 129-135)
306.2094 EUR (491525) 
 

  קיץ, מחקרי משפט? האם בשנת המאה שלה ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה) 2001(י פלד ) כן
 )ע"מדף לכ, יהדות(ספריה המרכזית כתב עת ב

 
 . 116 – 97: 14 אלפיים" יהדות חילונית וסיכויו) "1997( י ליבמן )לא-כן

 )1095550 10357 ( תדפיס  וגם 4כתב עת באולם 
 
  20 – 15, 5 – 4, 12 – 11): מכון ישראלי לדמוקרטיה/חי-אבי (יהודים ישראלים דיוקן) 2002(לוי .  ש) לא-כן

http://www.tzavpius.org.il/guttman/research.pdf  
 
 חורף ,16 תכלת 'אנחנו כבר לא לבד') 2004 (א רובינשטיין )לא

 html.rubinstein-16/hebrew/il.org.azure.www  
 
, 358 -341, 113-124, 7-18): שוקן: תל אביב (ישראל ומשפחת העמים) 2003(וא יקובסון  א רובינשטיין) לא

414 – 426 . 
  E320.101569825 ( ג "יש תשס. יעק( 

 
 )עימות(  איטליה בתרבות פוליטית אזרחית) 5

 האם זה. המוסדות הממשלתיים בצפון איטליה יותר דמוקרטיים ויותר יעילים מאשר אלו בדרום איטליה
 ?בגלל שהתרבות האזרחית יותר חזקה בצפון מאשר בדרום

 
 :R. Putnam (1993) Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, (Princeton (כן
Princeton University Press) 
Chapter 4: 83-91, 99-106, 109-113 *מתורגם   לא מתורגם  114-120 ,107-8 ,92-98     ;
Chapter 5: 121-162 (חשוב במיוחד 148-162) ,לא מתורגם 

 ) PUT)221847 שמור סוציולוגיה לפי 
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 .S. Tarrow (2000) ‘Chapter 13: Making Social Science Work Across Space & Time’ in L (לא
Crothers, C. Lockhart Eds. Culture & Politics: A Reader (London: Palgrave): 235-247  

מתורגם לא  
306.2 CUL 2000 (491523) 
 

 )עימות(ב ובמערב "בארהאזרחית הפוליטית התרבות המשבר של ה) 6-7
 ?האם הון חברתי תמיד טוב עבור דמוקרטיה) א

 R. Putnam (2000) Bowling Alone (New York: Simon & Schuster): Chapter 22 ‘The Dark (כן
Side of Social Capital’ 350-366 מתורגםלא  

)458517 (306.0973  בספריה לכלכלה   
 
 S. Roßteutscher (2002) ‘Advocate or Reflection? Associations & Political Culture’ Political (לא
Studies 50 (3): 514-528 לא מתורגם  

 Ejournal וגם 2כתב עת באולם 
 
 R. Inglehart (1997) Modernization and Postmodernization (Princeton: Princeton (לא-כן
University Press) Chapter 6: 188-190, 193, 207 לא מתורגם 

 )ING) 453466שמור מדעי המדינה לפי  
 

הנוצרית במערב מהווה איום לדמוקרטיה הליברלית בעידן -האם ההידרדרות של המסורת היהודית) ב
 ?מודרני-הפוסט

ii) 
Jonathan Sacks (1997) The Politics of Hope (London: Jonathan Cape) 55-65, 77, 84-97, 
(Chapter 12) 135-46 *מתורגם  לא מתורגם 119-122   ;

 )SAC) 405752שמור מדעי המדינה לפי  
  
R. Putnam (2000) Bowling Alone: 292-294, 346-349 

)458517 (306.0973  בספריה לכלכלה   
 
R. Inglehart Modernization & Postmodernization:  
מתורגם* 209-215 ,174-8  לא מתורגם 179-180 ,160-63         

 )ING) 453466שמור מדעי המדינה לפי  
 
R. Inglehart, ‘Globalization & Post-Modern Values’: 225-228 * מתורגם  

 Ejournal וגם 3כתב עת באולם 
 )תעימו(  בישראל  תרבות פוליטית ודמוקרטיהיהדות) 8

 ?דמוקרטית-האם התרבות הפוליטית היהודית הדתית בישראל היא אנטי
 
 5 פרק )ח"תשנ ,המכון הישראלי לדמוקרטיה :ירושלים  (בין הסכמה למחלוקת, י פרס, א יער) כן

 )378039 ( בי .שמור סוציולוגיה לפי פרס  
 
 ).1566תדפיס . (130 – 116: 50 זמנים' לאומיות ודמוקרטיה בישראל, דת') 1994 (ב קימרלינג) כן

 )293123( 1566 תדפיס  וגם 4כתב עת באולם 
 
  83 – 71): אילן-בר (1, תרבות דמוקרטית'  דת והדילמה של סדר חברתי, דמוקרטיה') 1999( י ליבמן )לא

  4כתב עת באולם 
 
 . 40 – 9): אילן-בר (2, תרבות דמוקרטית'  הלכה ודמוקרטיה') 1999( י בלידשטיין )לא
4 עת באולם כתב  

 
 B. Neuberger, ‘Does Israel Have a Liberal-Democratic Tradition?’ Jewish Political (לא-כן
Studies Review 2 (3-4) Fall 5751/1990 לא מתורגם  

6כתב עת באולם   
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 )עימות(   תיכון- במזרחתרבות פוליטית ערבית ודמוקרטיה, םאיסלא) 9
 ?הערבית היא הסיבה לחוסר הדמוקרטיה במזרח התיכון-תהאם התרבות הפוליטית האיסלמי

 
 מסקנות, 7פרק , הקדמה 25 – 15): ג"תשנ ,כרמל :ירושלים ( ערביתתרבות פוליטיתו דמוקרטיה, כדורי. א) כן

 )212389 ( דמ .המדינה לפי כדו- שמור מדעי 
 

 & N. Ayubi (1997) ‘Chapter 14: Islam & Democracy’ in D. Potter, D. Goldblatt, M. Kiloh (לא
P. Lewis eds. Democratization (Cambridge: Polity Press/Open University): 345-364 *מתורגם  
 אין
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