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ד"בס  
 אוניברסיטת בר אילן

 המחלקה למדעי המדינה
  סמינריון–דת חברה ופוליטיקה בישראל 

71-457-01:   קורס' מס  
 

ר אליאב טאוב"ד: מרצה  
 
 סמינריון ה תורטמ
שכנוע של  ועהשפותהליכי ה, שנויי עמדות,  של עמדותתים מושגים בסיסיים בתיאוריוטנדוטסל תונקהל •

 .ובישראל בפרטמנהיגים דתיים בעולם בכלל 

תנאים החברתיים והפוליטיים איתם מתמודדים ם להשתמש בידע התיאורטי לצורך ניתוח הרישכהל •
מדינה ומערכת פוליטית מודרניים , במסגרתן של חברהבישראל וברחבי העולם דתיים ומפלגות מנהיגים 

 שמרנית-יתדת ה, הערכיםבין שתי מערכותשהמתחים והניגודים יושם דגש על  בחינת , תוך כך. ודמוקרטיים
   .םעמ להתמודד ן והניסיו,והמודרנית

בין ממסד דתי לערכי דת ועוד לצורך ניתוח , להבחין בין תיאולוגיה דתית טהורה לבין תיאולוגיה פוליטית •
האפקטיביות של מערכי ההשפעה המצויים בידיהם של מנהיגים דתיים וכהני דת ולצורך הערכה של מגמות 

 .יות בפתרון סוגיות דת ומדינהעכשוויות ועתיד
 חובות הסמינריון

יידרש כל , לקראת כל שיעור. השתתפות שוטפת ופעילה בשיעורים הפרונטאליים מהווה חובה בסיסית •
 . ולהכין תשובות לשאלות מנחות, משתתף לקרוא  הפריטים הביבליוגרפיים הנרשמים להלן

בבחינה זאת " עובר"ל  ציון "ומר הקריאה  הנתיערך בחינה ביבליוגרפית מסכמת שתהיה מבוססת על ח •
 . מהווה תנאי להגשת עבודה סמינריונית לבדיקה

 . כתיבת עבודה סמינריונית בהנחיית המרצה •
 העבודה תתבסס על החומר    .  עמודים  מודפסים40-30סמינריונית בהיקף של כ  הדובע

 :הבאות הצורות -3מ תחאב ה שנלמד בשיעור ותישם חומר זיהתיאורט    
 .  והערכת התנהגות כהני דת בזירה פוליטית מודרנית כלשהיא והשוואתה למצב בישראלניתוח . 1   
 .  ניתוח ההתמודדות הפוליטית של מנהיגי הדת בישראל עם אחת מסוגיות הדת והמדינה. 2   
 .   לפי בחירה באישור המרצהנושאים. 3   
 .ו"ל תשס" שנהףוס דע :עבודההשת גה דעומ
 יוןצה בכרה

  20% –ב "בחינה על רשימת הקריאה הב
80% –מינריונית עבודה ס  

 
 התמודדות הדת בזירות חברתיות ופוליטיות מודרניות

 
1. M. Seliger, "Fundamental and Operative Ideology: The Two Principle Dimensions of   
   Political Argumentation", Policy Sciences 1, 1970, pp. 325-338 
 אין
 
2. D. E Smith .”Religion and Political Modernization: Comparative Perspectives”, Donald E. 
Smith (ed.), Religion and Political Modernization, New Haven: Yale University press, 1974, pp. 
3-28 
306.6 REL (97630) 
 
3.  J. Katz, “traditional Society and Modern Society”, S. Deshen and W.P. Zenner, (eds.): 
Jewish Societies in the Middle East,  Washington 1982, pp. 35-47. 
933.4 (56) JEW (300134) 
 
4. J. Haynes, Religion and Politics in Africa, East African Educational Publishers, 1996 , 
pp.107-133. 
322.1096 (HAY) (391133) 
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5. D .E. Smith, Religion and Political Development, Boston:Little, Brown and Company 1970, 
pp.29 ,124- 126, 235-237 
 אין

 
 מעורבות פוליטית של כהני דת

 
בר  גבריאל, "י הנד לתנועה הלאומית ההודית ולהקמת פאכסתאן-י עלמא-מעית'יחסה של ג", יוחנן פרידמן. 1
-256ע "ע, א"תשל, מאגנס, ירושלים, מחקרים לזכר אוריאל הד :העולמא ובעיות דת בעולם המוסלמי, )עורך(

245. 
 )131493(וב . עול297.08

 
סמכות בין  , )עורכים( זאב ספראי ואבי שגיא ," הבהרות מושגיות:סמכות ואוטונומיה", יעזר גולדמןאל. 2
 .54-32ע "ע, 1997,  הקיבוץ המאוחד, תל אביב, ה במסורת ישראלאוטונומיל

 )360656(סמ . בין296.501
 
, )ג( שנה נב תרביץ ,"ולין לשאלת האידיאולוגיה של אגודת ישראל בפ-דעת תורה וחבלי משיח ",  בקוןגרשון. 3

 .508-497 ע"ע, ג"סיון תשמ-ניסן , המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית
 )422x-) (127282( עת מדף לכתבי, יהדות: כתב עת בספריות

 
 .14-13, 82-43ע "ע, ח"תשמ, הקיבוץ המאוחד, תל אביב , איראן במהפכה, דוד מנשרי. 4

 )68366(אי .שמור מדעי המדינה לפי מנש
 

 מה בין פונדמנטליזם לדת
 
-262'ע, 2001,  22 אלפיים, "הפונדמנטליזם בפתח המאה העשרים ואחת", עמנואל סיון וגבריאל אלמונד. 1

244.  
  4 אולם –כתב עת בספריה למדעי החברה 

   
 .  5-16ע "ע, 2004, 10כיוונים חדשים , מלחמת העולם הרביעית:כיוונים חדשים ,אלי אייל. 2
  4 אולם –תב עת בספריה למדעי החברה כ
 
אניטה  שפירא  ,"הישיבות הלאומיות בישראל: פונדמנטליזם דתי ורדיקליזם פוליטי", אליעזר דון יחיא. 3
 . 431-471 ע" ע, ח" תשנ,ר"מרכז זלמן שז, ירושלים,  חמישים השנים הראשונות:עצמאות, )עורכת(

 )369417(חמ .שמור מדעי המדינה לפי עצמ
 

4. H. Lazarus-Yafeh, “Contemporary Fundamentalism: Judaism, Christianity ,Islam.”  Laurence 
J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism In Comparative erspective, New York University 
Press, 1993, pp. 42-56. 
E322.1 JEW (269519) בספריית המדף הפתוח 
 
5. J. D. Hunter”Fundamentalism: An Introduction to a General Theory”, Laurence J. Silberstein 
(ed.), Jewish Fundamentalism In Comparative Perspective, New York University Press, 1993, 
pp.27-42. 
E322.1 JEW (269519) בספריית המדף הפתוח 
 

 6. שלמה גיורא שהם, האיסלם הפונדמנטליסטי נגד תרבות המערב, כיוונים חדשים 10, 2004, ע"ע 16-32. 
  4 אולם –כתב עת בספריה למדעי החברה 

 
 דת פוליטית  - אידיאולוגיות דתיות שעברו חילון

 
 1. אוריאל טל, תיאולוגיה פוליטית והרייך השלישי, תל אביב, 1991, ע"ע 49-97, 153-185.  

)156657(תאו .  טל943.086: תוחבספריית המדף הפ  
 
2. A. Ragagopal,”Hindu Nationalism in the U.S: Changing Configurations of Political 
Practice”, Ethnic and Racial Studies 23 (3), 2000, pp. 467-496. 
Journal + EJournal 
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3. B. Bailyn, The Ideological Origins of American Revolution, Harvard University Press, 
Cambridge 1967, pp. 31-49. 
320.0973 BAI (271319) :  בספריה להיסטוריה  
 

 4. דוד מנשרי, אירן בין אסלאם ומערב, תל אביב, משרד הבטחון, תשנ"ו, ע"ע 116-161. 
)304797(אי .שמור מדעי המדינה לפי מנש  

 
 5. ישעיהו ליבמן, דמוקרטיה, דת והדילמה של הסדר החברתי, תרבות דמוקרטית 1, 1999, ע"ע 71-83

  4 אולם –כתב עת בספריה למדעי החברה 
 

 התמודדות מנהיגיה השמרניים של הדת עם מערכת המשפט בישראל
 

, 5, כיוונים חדשים, " שבירת הכלים בפרספקטיבה הסטוריתהחרדים ובית המשפט העליון", הורוביץנרי . 1
 .78-22 ע"ע, 2001
  4 אולם –ת בספריה למדעי החברה כתב ע

 
2. מנחם אלון, דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד:כבוד האדם  וחירותו, 

 עיוני משפט י"ז (3), 1993, ע"ע 659-688.
)106259(כתב עת : ספריה למשפטים  

 
3. אליאב שוחטמן, "הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל", שנתון המשפט העברי, טז-יז, המכון  לחקר 

.500-417 ע"ע, א"תשנ-ן"תש, האוניברסיטה העברית, המשפט העברי  
) 106285(כתב עת : ספריה למשפטים  

 
 דרכי התמודדות של מנהיגות דתית שמרנית עם הלאומיות היהודית המודרנית

 
לאומיות ופוליטיקה , )עורכים(ריינהולץ ואחרים . י, הלאומיות היהודית כלאומיות אתנית, גדעון שמעוני. 1

 .34-52ע "ע, ז"תשנ, ירושלים, ר"מרכז שז,  פרספקטיבות חדשות–יהודית 
)327107(ופ .שמור מדעי המדינה לפי לאמ  

 
נרי , "ישראל  ביקורת הלאומיות וההכרעות הפוליטיות במדינת ,  הערצת הרוח:הרב שך" ,בנימין בראון. 2

 .343- 278 ע"ע, 2002 , עם עובד, ביבאל  ת,ת"ראל ובמזהדת ולאומיות ביש, )עורך(הורוביץ 
)546009(ולא .דת   E320.54 

 
:     יואל טייטלבוים ' משנתו הרדיקלית של ר,  שנים שלא ילכו יחדיו–יהדות וציונות ", יצחק קראוס. 3

 האדמו"ר מסאטמר", הציונות, מאסף כב, 2000, ע"ע 55-39.
)124817( -מדף לכתבי עת , יהדות: בספריות  

  
 .111-164ע "ע, 1993, עם עובד, תל אביב, הקץ המגולה ומדינת היהודים, אביעזר רביצקי. 4

 )207736(קץ .שמור מדעי המדינה לפי רבי
 

 סרבנות גיוס מטעמים דתיים מול הציות לחוק שירות ביטחון  
 

1.רות גביזון וחגי שנידור (עורכים), זכויות האדם והאזרח בישראל – מקראה, כרך ב', בהוצאת  האגודה 
.332-351ע "ע, 1991, לזכויות האזרח בישראל  

)  167198(הא . זכי E323.4 
 

 2.זרח ורהפטיג, חוקה לישראל דת ומדינה, הוצאת מסילות, 1988, ע"ע 222-262.
 )80485(חק . ורהE 322.1מדף פתוח , יהדות: בספריות

  
אליעזר דון , הדמוקרטית על רקע תוכנית ההתנתקותביקורת הסרבנות האזרחית הימנית , משה הלינגר.3

 יחיא (עורך), יהדות ומדינה מסות ומחקרים 5, אוניברסיטת בר אילן, 2005, ע"ע 28-42. 
)1093331(הה . תכנ E990.30 

  
4. סטיוארט כהן, ספרא או סיפא? שאלות של דת ושרות צבאי בישראל בשנות התשעים, נרי הורוביץ  (עורך),  

 דת ולאומיות בישראל ובמזה"ת, תל אביב, עם עובד, 2002, ע"ע 235-249.
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)546009(ולא .דת       E320.54 
 אמנות ויישוב סכסוכים

 
קונסוציונליזם   בין–תמורות ביחסי דת ומדינה : בין הסכמיות שבירה לשבירת ההסכמיות", אשר כהן. 1

להכרעה", מאוטנר מנחם, שגיא אבי ורונן שמיר (עורכים), רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל 
. 701-675 ע"ע, 1998,  רמותאביב  

 )378040) (רב(רוז שמור מדעי המדינה לפי
 
  עיון, גבולות הדמוקרטיה הליברלית בישראל ומגבלות הליברליזם הפוליטי–יחסי דת ומדינה , יוסי יונה. 2
 .185-220ע "ע, 2000, ט"מ

 )120142(כתב עת : בספריה לפילוסופיה
 

3. מנחם לורברבוים, "דת ומדינה בישראל ומסורת האמנה החברתית", מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר 
 (עורכים), רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל אביב, רמות, 1998, ע"ע  279-299.

 )378040) (רב(רוז שמור מדעי המדינה לפי
 
 


