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 אוניברסיטת בר אילן
 המחלקה למדעי המדינה

  
  ח"תשס-ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון תנועת החרות והליכוד   71-437-88

.ר דויד שוורץ"ד :שם מרצה   
 

  . קורס בחירה תואר ראשון ש" ש2: היקף הקורס
 

 מטרת הקורס :
ברת לעמדת עוצמה שלטונית רבת שנים העו מיקה המתפתחת במעברי מפלגת אופוזיציהא יעסוק בדינהקורס

: גוןמפלגתיים כ ההתייחסות הנה לשינויים בתהליכים הפנים .אותה כתוצאה ממעבר זה ובתהפוכות הפוקדות
מפלגתית ותרגומה ה אידיאולוגיהבחינת ה.תופעת הסיעתיות ו דמוקרטיה הפנים מפלגתית הדפוסי ,  ומבנה ארגון

    .בממשלה ובכנסת  השלטוניות ותפקודהמילוי הפונקציות, לשפת המדיניות הקונקרטית 
.מחקר מקוריות התלמידים יגישו עבודות .הפוזיציות כן תהא התייחסות לנושא המנהיגות של בגין בשתי  

 
 דרישות הקורס :

. השתתפות בכל ההרצאות ובכל הדיונים בכיתה.א  
.תרגול ,בליוגרפייקריאת החומר הב.ב  
מבחן. ג  
 

 הרכב הציון :
90%:מבחן מסכם  

                                                                                                              10%:    עבודות
 

 נושאים ורשימת קריאה:
 

 א .הרקע ההיסטורי להקמת תנועת החרות אח "כ הליכוד
 1. שפירא י .,לשלטון בחרתנו ( ת "א :עם עובד ).1989,ע "מ : 12-75.

)107373(שמור מדעי המדינה לפי חרות   
 

 ב .חשיבות האידיאולוגיה המפלגתית מבית היוצר של זאב ז 'בוטינסקי.
 1.בילסקי בן חור ר .,כל יחיד הוא מלך ( ת "א :זמורה ביתן ).1988,ע "מ: 227-315.

)68046) (ביל(בו'שמור מדעי המדינה לפי ז  
 

 2. שביט י .,המיתולוגיות של הימין ( ת "א :בית ברל ).1986,ע "מ: 85-115.
)52340(מי .שמור סוציולוגיה לפי שבי  

 
 ג .התפיסה המדינית והחברתית של הרביזיוניזם

 1. שביט י .,מרוב למדינה ( ת "א :הדר ).1978 ע "מ :48-73.
)109996(למ . מרב933.643  

 
 ד .אלטלנה - "התותח הקדוש

 1. נקדימון ש .אלטלנה ( י - ם :עידנים ).1978 ע "מ : 329-358.
)235346(אל .נקד  E355  

  ה .יישום האידיאולוגיה :המדיניות באופוזיציה ובממשלה
 

 1. שוורץ ד .,ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון - תנועת החרות – חיבור לתואר דוקטור
.154-220: מ"ע ) 1990,האוניברסיטה העברית :ם -י     (    

ר בספרית מדעי החברה בדלפק ובאולם השמורים"עבודת ד  
 

 ו .המבנה והארגון המפלגתי
 1. שוורץ ד .,ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון - תנועת החרות ,שם .ע "מ: 50.76.

ר בספרית מדעי החברה בדלפק ובאולם השמורים"עבודת ד  
 

 ז.הדמוקרטיה הפנים מפלגתית
 שוורץ ד .,ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון -תנועת החרות ,שם .ע "מ: 76-102.

ר בספרית מדעי החברה בדלפק ובאולם השמורים"עבודת ד  
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 ח.הבחירות הפנימיות במפלגה מוועדת המינויים ועד הפריימריס
 1. בריכטה א .דמוקרטיה ובחירות ( ת "א :עם עובד ,).1977 ע "מ: 103-1793.

)132563(דמ .שמור מדעי המדינה לפי ברי  
 

 2. שוורץ ד .ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון - תנועת החרות ,שם .ע "מ: 76-102.
ר בספרית מדעי החברה בדלפק ובאולם השמורים"עבודת ד  

 
 ט .תופעת הסיעתיות הפנים מפלגתית

 1. שוורץ ד .ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון - תנועת החרות ,שם ע "מ  40-49,101-92
החברה בדלפק ובאולם השמוריםר בספרית מדעי "עבודת ד  

 
 2. גולדברג ג .המפלגות בישראל :ממפלגות המון למפלגות אלקטוראליות ( ת "א :רמות 1992)  ע "מ : .187 - 223

)182740(מפ .שמור מדעי המדינה לפי גול  
 

 י .המינויים הפוליטיים
 1. שוורץ ד .,ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון -תנועת החרות ,שם .ע "מ : 268-272. 

ר בספרית מדעי החברה בדלפק ובאולם השמורים"עבודת ד  
 

 2. דרי ד .,מינויים פוליטיים בישראל ( ת "א :המכון הישראלי לדמוקרטיה1993  ). ע "מ :23-37.
)214083(מנ .שמור מדעי המדינה לפי דרי  

 
 י "א .המנהיגות של ז 'בוטינסקי כמודל חיקוי

 1. שביט י .,המיתולוגיות של הימין ,שם .ע "מ 125-147.
)52340(מי .שמור סוציולוגיה לפי שבי   
 

 י "ב .מנהיגותו של מנחם בגין ממנהיג האצ "ל ועד יו "ר מפלגה ולבסוף רה "מ
 1. שוורץ ד .,ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון - תנועת החרות ,שם .ע "מ: 102-154.

ר בספרית מדעי החברה בדלפק ובאולם השמורים"עבודת ד  
 

 י "ג .הדינמיקה הנוצרת כתוצאה מחילופי השלטון
 1. שוורץ ד .ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון - תנועת החרות ,שם .ע "מ : 236-286.

ר בספרית מדעי החברה בדלפק ובאולם השמורים"עבודת ד  
 
 


