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  71-113-01/ר אשר כהן"ד

   אילן -אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
   71-113-01 פוליטיקה ישראלית

  ר אשר כהן"ד
  ח"תשס, קורס חובה מתוקשב מלא לתואר ראשון

  
  il.ac.biu.mail@cohenaa: דואר אלקטרוני; 5318957-03  : טלפון במשרד
  : שעות קבלה
  19:00 – 18:00יום שלישי , 18:00 – 17:00 יום שני –סמסטר א 
  18:00 – 17:00יום שלישי , 19:30 – 18:30יום שני  –סמסטר ב 

  
  :מטרות

הפוליטיקה של והאידיאולוגיים  תרבותייםה, ההתנהגותייםההיבטים הרחבת הידע ויכולת הניתוח של 
-מבנייםהיבטים ו תקופת הישוב שללהבדיל מהיבטים היסטוריים (  בתקופת המדינההמשטר בישראלו

תוך יישום מושגים תיאורטיים של ") יסודות המשטר בישראל" שבהם מתמקד הקורס חוקתיים-מוסדיים
, השסעים החברתיים:  במסגרת זו יושם הדגש על מספר תחומים.מדע המדינה למקרה הישראלי

מערכות הבחירות ; ות ותפקודןהמפלג; השתקפות השסעים במערכת הפוליטית; האידיאולוגיים והפוליטיים
זיקות גומלין בין המערכת הפוליטית למערכות אחרות דוגמת ; תמורות ויציבות בדפוסי הצבעה; בישראל

  .כלכלה ותקשורת, צבא
  :מטלות

 40 – ל 33הבחינה תכלול בין . בסיום הקורס) אמריקאית(של שאלות סגורות מסכמת במתכונת בחינה . 1
משקלה של הבחינה .  מהשאלות על חומר הקריאה25%- ל חומר ההרצאות וכ מהשאלות ע75%-כ, שאלות

  .70%: בציון הסופי
  .בבחינה עם שאלות פתוחות, על פי בחירתם, עולים חדשים יוכלו להיבחן

הנושאים מפורטים להלן לאחר רשימת . 20%: עמודים שמשקלה בציון הסופי 8-6כתיבת עבודה בהיקף של . 2
  .חומר הקריאה

:   משקל המטלה בציון הסופי–דיונים הנערכים בפורום במסגרת אתר האינטרנט של הקורס פות בהשתת. 3
  ]הנחיות לגבי אופן ההשתתפות יפורטו בנפרד [10%
  :ת חובה וקריאםנושאי

קריאת הרשות והחובה המפורטת להלן היא רק בבחינת טיפה בים ספרות המחקר העניפה הקיימת בנושאים 
קריאת רשות למעוניינים להרחיב את . 1: רשימת הקריאה מחולקת לשני חלקים. סהשונים הנלמדים בקור

רשימת החובה שתהיה חלק מהבחינה המסכמת בסוף . 2; )ר(ידיעותיהם ואת הבנתם בתחום המסומנת באות 
בהקשר זה יודגש שבמסגרת כתיבת העבודה חובה להתבסס על ספרות מחקר ). ח(הקורס ומסומנת באות 

  .אינה מופיעה ברשימת הקריאהשנושא העבודה שלכם והרלוונטית ל
  
  תכונות יסוד של החברה הישראלית. א

  :מושגי מפתח
סכסוך חיצוני ; בולטות האידיאולוגיה; שסעים מצטברים; שסעים צולבים; ריבוי שסעים; גבולות מעורפלים

  .חברה חדשה; חברת מהגרים; מתמשך
  
  .9-27' עמ, )עם עובד: תל אביב ( באוטופיהמצוקות, )1990(דן הורוביץ ומשה ליסק ) ר(

  )133909(מצ .שמור מדעי המדינה לפי הור
  
: : בתוך, "נפתולי המודרניות של החברה הישראלית בעידן הגלובליזציה", )2006( שמואל נח אייזנשטדט )ח(
  .29-13'  עמ, למשה ליסק ביובלו–ישראל והמודרניות , )עורכים(יער . א, בראלי. א, רפאל-בן. א, כהן. א

309.1E1126916(ישר . ליס(  
  
   מבוא כללי ומסגרת מושגית–אידיאולוגיים ופוליטיים , שסעים חברתיים. ב

  :מושגי מפתח
דמוקרטיה (פלורליזם שוויוני ; )כור היתוך, שילוב, הטמעה, טמיעה(אינטגרציה : מיעוט-דגם יחסי רוב

; )פוליטיקה הסדרית, )קונסוציונלית (קרטיה הסדריתדמו, מדינת כל אזרחיה, מדינת כל קהילותיה, ליברלית
; )דמוקרטיה אתנית משופרת,  קשיחהדמוקרטיה אתנית, אתנוקרטיה, אפרטהייד(שוויונית -פלורליות לא

,  חילופי אוכלוסייה, חילופי שטחים מאוכלסים,אוטונומיה, אירדנטה, חלוקה מדינית(היפרדות וניתוק 
  ).השמדה, גירוש

: שסעים בחברהה היבטים של השתקפות; מידת הקיטוב בשסע; צולביםשסעים ; חופפים/שסעים מצטברים
  .חברתי, תרבותי, מפלגתי, חוקתי, גיאוגרפי
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, )עם עובד: תל אביב ( שסעים בחברה הישראלית–קירבה ומריבה , )2006(רפאל -יוחנן פרס ואליעזר בן )ח(
  .28-9' עמ

309.1E1124222(קר . פרס(  
    
  ילוניח-השסע הדתי. ג

  :מושגי מפתח
הימנעות , אוטונומיות מוגדרות, קואליציות רחבות,  הימנעות מהכרעה במחלוקת- פוליטיקה הסדרית 

העברת מחלוקות לרשות ; ונות ברמה המנהלית וברמה המקומיתהעדפת פתר; מחציית קוים אדומים
  .השופטת

דעיכת ; רדי במישור הפוליטיעליית המחנה הח; מבניתתרבותיות - העצמתה של רב–פוליטיקה משברית 
הגברת ; עליית האקטיביזם השיפוטי; היווצרות שסעים מצטברים;  במערכת הפוליטיתהציונות הדתית

  .העלייה מחבר המדינות; אורתודוקסים- פעילות הזרמים הלא
 נישואין; יבורי של השבתאופיה הצ?; מיהו יהודי;  חקיקה דתית-חילוני -סוגיות ומקרי בוחן בשסע הדתי

  .גיוס בני ישיבות; וגירושין
צבי : בתוך, "'הפוליטיקה של ההסדרה'גבולות הזהות הלאומית ומגבלות ", )א"תשס(יחיא -אליעזר דון )ח(

   .79-100' עמ, )צבי- יד בן: ירושלים (ח"תשכ-ח"העשור השני תשי, )עורכים(צמרת וחנה יבלונקה 
 471647) (הש.מור מדעי המדינה לפי עשוש
 
ניסיונות הסדרה ציבוריים לנוכח כישלון : אמנות להסדרת יחסי חילונים ודתיים", )ה"תשס (אשר כהן )ח(

-365' עמ, )ה"תשס, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים(שבת אחים , )עורך(אורי דרומי : בתוך, "פוליטי
383. 

 )1095282(אח .שמור מדעי המדינה לפי שבת
  
   ערבי -השסע היהודי. ד

דמוקרטיית עם ; דמוקרטיה אתנית קשיחה; דמוקרטיה אתנית משופרת; וקרטיה אתניתדמ: מושגי מפתח
הכרה ;  הגברת השוויון האזרחי–אופציות לשיפור מעמד המיעוט ; קהילותיה/מדינת כל אזרחיה; אדונים

לאומית -ניסוחה וגיבושה של התביעה למדינה דו, צמיחתה; אוטונומיות מוגדרות; יעוט הלאומימממוסדת ב
  ;2007-2006נים בש

, "דמוקרטית- מדינה יהודית–ישראל כדמוקרטיה אתנית : קוו-אופציית הסטטוס") 1999 (סמוחה סמי )ח(
 אופציות תיאורטיות למעמד הערבים –  דרכים7, )עורכים(אילן פפה , אסעד גאנם, לזר-שרה אוסצקי: בתוך

 .23-77' עמ, )המכון לחקר השלום: גבעת חביבה( בישראל
  ). 434246(וגם ) 417350(דר .שבע עי המדינה לפישמור מד 
  
  יוני-השסע הניצי. ה
  .95-129' עמ. מרכז יפה: אביב -תל . ביטחון בצל איום) 1999. (אשר, אריאן )ח(

   )1066815 (10095וגם תדפיס ) 422604(בט .ארי  שמור מדעי המדינה לפי
  
  כלכלי-השסע החברתי. ו

. 1חוברת ', כרך ב, סוציולוגיה ישראלית, "ישראל בעידן העולמקומי: ק בין הנשק והמש) "1999. (אורי, רם
  .99-145' עמ

  )  554998 (9008 דלפק הספרנית וגם תדפיס – 4אולם : כתב עת
  
  
  השסע העדתי. ז
ניתוח על פי מודל חלוקת העבודה : ס"הצלחתה האלקטוראלית המתמשכת של ש", )א"תשס(יואב פלד  )ח(

המכון הישראלי : ירושלים (1999הבחירות בישראל , )עורכים(שר אריאן ומיכל שמיר א: בתוך,  "התרבותית
  .137-169' עמ, )לדמוקרטיה

  )1066826 (10116  וגם תדפיס)481471(בי .בחי  שמור מדעי המדינה לפי
  
  תמורות במבנה וארגון המפלגות ואופן תפקודן. ח
. רמות: אביב -תל,  גות המון למפלגות אלקטוראליותממפל: המפלגות בישראל ) 1992. (גיורא, גולדברג )ח(

  .127-159' עמ
  )1066940 (10117וגם תדפיס  ) 182740(מפ .גול  שמור מדעי המדינה לפי

  
המכון לחקר החברה וכלכלה : תל אביב ( המצוי והרצוי–בחירות מועמדים בישראל , )2006) (עורך(גדעון רהט 

  ).ש יוסף ספיר"ע
  )7.08.07הוזמן (אין 

  



  - 3 -     

  71-113-01/ר אשר כהן"ד

  מערכות הבחירות בישראל . ט
  רקע היסטורי

מכון : ירושלים ( הדמוקרטיה הישראלית החדשה–ימי ירושלים האחרונים , )2001(אברהם דיסקין 
 .52-64' עמ, )פלורסהיימר למחקרי מדיניות

  )1066943 (10118וגם  תדפיס ) 476153(ימ .דיס  שמור מדעי המדינה לפי
  

  . 55-69' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב -  תל. הבחירות בישראל–יטיקה ממשל ופול. 1998. תמר, הרמן
  )365269(ממ .אונ  שמור מדעי המדינה לפי

  
  התפתחות המפלגות בישראל

  )האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב( המפלגות בישראל,  בנימין נויברגר)ח(
  7-8יחידות . ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל: בתוך

320E136147(ממ . אונ(  
  

  מערכות הבחירות בשנות התשעים
אשר אריאן ומיכל שמיר : בתוך, "בחירות כזירת מאבק על זהות קיבוצית", )ט"תשנ(ברוך קימרלינג  )ח(
  .35-56' עמ, )המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים (1996הבחירות בישראל , )עורכים(

  )1066948 (10119וגם תדפיס ) 424113(בי .בחי  שמור מדעי המדינה לפי
  
: בתוך. 15-46' עמ, "90- ישראל בשנות ה: מפלגות וגושים , מועמדים) "2001(מיכל , אשר ושמיר, אריאן() ח( 

  ).המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים (1999הבחירות בישראל , )עורכים(אשר אריאן ומיכל שמיר 
  )1066949 (10200וגם תדפיס  ) 481471(בי .בחי  שמור מדעי המדינה לפי 

       
  אלימות פוליטית. י
: בתוך, "המקרה של רצח רבין:  היבטים חברתיים ופסיכולוגיים–הסתה ורצח פוליטי ", אריה נדלר )ח(

מרכז רבין לחקר : תל אביב. רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח התיכון: רצח פוליטי ) 1988. (ישעיהו, ליבמן
 .35-48' עמ. ישראל

  )397045(פו .  רצחשמור מדעי המדינה לפי
  

 המכון : גבעת חביבהמניעיה ואופיה, האלימות הפוליטית בקרב הערבים בישראל, )1997(מוחמד , אמארה
 .לחקר השלום

  )372047(אל .שמור מדעי המדינה לפי אמא
  
  פוליטיקה/צבא וחברה. יא

מבט :  בישראל המשמעות החברתית של השירות הצבאי) "2001. (אור ישראל, סטיוארט ובגנו, כהן )ח(
  .4-5, תרבות דמוקרטית: בתוך . 131-150' עמ,  "מחודש

  כתב עת בספרית מדעי החברה
  

  
  
  

  


