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, לכנסת,  לראשות הממשלה–הסמינר יעסוק בבחירות בישראל על היבטיהן השונים ובמישורים שונים 

. בשיעורים הראשונים יובהר הרקע התיאורטי ותיסקר הספרות העיקרית. להסתדרות, לרשויות המקומיות
  .תיסקר הסטוריית הבחירות של ישראל, כמו כן. קרי בחירותבהמשך תלובן הבעיה המתודולוגית במח

   עד תחילת. הנוכחות בשיעורים חובה .בסמסטר השני יציגו התלמידים את עבודותיהם בכיתה
נושא העבודה יתואם עם המרצה . תוגש העבודה הסמינריונית) היום הראשון של שנת הלימודים(ח "תשס

היקף אפשרי של העבודה הסמינריונית . מוש נכון בכללי הציטוטהתלמידים יקפידו על שי. בשעות הקבלה
  .יהיה כעשרים עמודים

  :הרכב הציון
ההצעה תהיה בת עמוד או שניים ותכלול את . ' תוגש עד השיעור האחרון בסמסטר א-  10% - הצעת המחקר .1

  .רקע תיאורטי וביבליוגרפיה, שיטת המחקר, תוכן העניינים, ההשערות, שאלת המחקר
 חומר –שאלות פתוחות (על חומר הקריאה '  מבחן בקיאות של שעה אחת בתום סמסטר א-  5%  -  המבחן .2

  )סגור
                                          85% - העבודה הסמינריונית   . 3
  

  :מהלך הקורס
   – 1שיעור 

   כיצד לכתוב עבודה סמינריונית–רקע 
  

   – 2שיעור 
  תיאוריות של הצבעה

  .9-23' עמ, 1994, מאגנס, ירושלים, 1992הבוחר הישראלי , גיורא גולדברג: קריאה
  )245780(בו .שמור מדעי המדינה לפי גול

  
  – 3שיעור 

  השתתפות בבחירות
  .24-41' עמ, גולדברג: קריאה

  
   – 4שיעור 

  מתודולוגיה של מחקרי בחירות
  .42-52' עמ, גולדברג: קריאה

  
   – 5שיעור 

  שיטות בחירות
  .53-67' עמ, גולדברג: קריאה

  
   – 6שיעור 

  1-5הסטוריית הבחירות לאסיפות הנבחרים ולכנסות 
  .68-82' עמ, גולדברג: קריאה

  
  .– 7שיעור 

  6-11הסטוריית הבחירות לכנסות 
  .83-102' עמ, גולדברג: קריאה

  
   – 8שיעור 

  12-16הסטוריית הבחירות לכנסות 
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  .103-131, גולדברג: קריאה
  

   – 9שיעור 
  1996-2001הסטוריית הבחירות לראשות הממשלה   

  .132-141' עמ, גולדברג: קריאה
  

  – 10שיעור 
  הסטוריית הבחירות לשלטון המקומי

  .142-161' עמ, גולדברג: קריאה
  

   – 11שיעור 
  אסטרטגיות אלקטורליות

  162-188' עמ, גולדברג: קריאה
  

   – 12שיעור 
  ניתוח נתונים אלקטורליים

  .189-219' עמ, דברגגול: קריאה
  

. קיימים נתונים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמו כן. חלק מנתוני ההצבעה נמצאים באתר הכנסת
ספריית , סדרת פרסומים מיוחדים, נתונים עתיקים יותר נמצאים בקבצי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .כלכלה


