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  אילן-אוניברסיטת בר
  המלחקה למדעי המדינה

  
  )71-457 (חברה ופוליטיקה בישראל , דת

  ר אשר כהן"ד: מרצה
  21:00 – 18:00, יום שלישי, סמסטר בתואר ראשון , סמינריון, ח"תשס

  
  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 

  : רקע ומטרות- א 
חברה ומדינה הוא מהבולטים שבין השסעים , פוליטי בין דתיים לחילוניים בסוגיות דת-השסע החברתי

בסמינריון ייבחנו מספר היבטים של . הפוליטי-  ובתדירות הופעתו על סדר היום הציבוריבעומקו, בהיקפו
הקבוצות והזרמים השונים בחברה הישראלית בת ; השורשים הרעיוניים וההיסטוריים של המחלוקת: השסע

 התפתחותה ועיצובה של; יחסי דת ומדינההתפתחותם של מוקדי המחלוקת ב; זמננו וזיקתם למסורת הדתית
דעיכתה של הפוליטיקה ההסדרית ; הפוליטיקה ההסדרית ויישומה בתקופת הדור הראשון למדינה

  .והתפתחותה של דמוקרטיה משברית בדור השני בכלל ובשנות התשעים בפרט
  : מטלות- ב 
  מהציון הסופי 30% –בחינה על חומר הקריאה והדיונים בכיתה  .1
  מהציון הסופי 70% –  עמודים30-20 בהיקף של עבודה סמינריונית .2
  : רשימת קריאה-ג 

  ראשוני בלבד ונועדה לשמש בסיסוהרשימה להלן היא חלקית בלבד, ספרות המחקר בתחום מרובה ומגוונת
 העבודה הסמינריונית חייבת להפגין שליטה רחבה יותר בספרות נוספת הרלוונטית לנושא .לעבודות השונות

  .קריאת החובה לבחינה הפריטים המהווים את 7ל את  הסעיף הראשון להלן כול.המוגדר שנבחר לעבודה
  

  קריאת חובה לבחינה
 3-14'  עמ,ספטמבר,  סקירה חודשית, "הזרמים ביהדות זמננו", )1979(אליעזר שביד  .1

  4אולם בוגם כתב עת ) 210867 (2112תדפיס 
  
 .23-51' עמ, )עם עובד: תל אביב (מקבילים נפגשים, )1985(אהוד , לוז .2

   )37038 (  מק.גיה לפי לוזשמור סוציולו
  
  .7-17' ע, )מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות: ירושלים (דת ודמוקרטיה בישראל, )ז"תשנ(בנימין נויברגר  .3

  )352627 (דת.שמור סוציולוגיה לפי נוי
  
מנהיגות , )עורכת(בלפר . א: בתוך, "מנהיגות דתית ומנהיגות פוליטית", )ב"תשמ(אליעזר , יחיא-דון .4

 .104-134' עמ, )דביר: ירושלים ותל אביב ( בישראלרוחנית
    )21548 (רו.המדינה לפי מנה- שמור מדעי 

  
חי והמכון - קרן אבי, ירושלים (דיוקן: יהודים ישראלים, )2002(ץ "חנה לוינסון ואליהוא כ, שלומית לוי .5

 ).הישראלי לדמוקרטיה
  )526461 (יה.המדינה לפי לוי-שמור מדעי

  
: בתוך, "חילוני בחברה הישראלית- העלייה מברית המועצות לשעבר והשסע הדתי", )2001(אלעזר לשם  .6

 –הקבוץ המאוחד : תל אביב ( זהות ותרבות במעבר–מרוסיה לישראל , )עורכים(משה ליסק ואלעזר לשם 
 .124-148' עמ, )סדרת קו אדום

  )476016 (לי.המדינה לפי מרו- שמור מדעי 
  
צבי : בתוך, "'הפוליטיקה של ההסדרה'ולות הזהות הלאומית ומגבלות גב", )א"תשס(יחיא -אליעזר דון .7

  .100-79' עמ, )צבי- יד בן: ירושלים (ח"תשכ-ח"העשור השני תשי, )עורכים(צמרת וחנה יבלונקה 
  )471647(הש.שמור מדעי המדינה לפי עשו
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  נושאי הלימוד וקריאה מומלצת
  חברה ומדינה בעידן המודרני, דת: מבוא. א

  .7-17' עמ, )מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות: ירושלים (דת ודמוקרטיה בישראל, )ז"תשנ( נויברגר בנימין
  )352627 (דת.שמור סוציולוגיה לפי נוי

  
  שורשים רעיוניים והיסטוריים. ב
 3-14'  עמ,ספטמבר,  סקירה חודשית, "הזרמים ביהדות זמננו", )1979(אליעזר שביד  .1

  4 כתב עת באולם וגם) 210867 (2112תדפיס 
  

- אוניברסיטת בן: באר שבע (גוריון-תשובות חכמי ישראל לבן: זהויות יהודיות, )2001(רפאל - אליעזר בן .2
 .15-39' עמ, )גוריון

  ) 489580 (זה.רפא-שמור סוציולוגיה לפי בן
  
 .23-59' עמ, )עם עובד: תל אביב (הקץ המגולה ומדינת היהודים,  )1993(אביעזר , רביצקי .3

  )207736 (קץ.המדינה לפי רבי-מדעישמור 
  

 .23-51' עמ, )עם עובד: תל אביב (מקבילים נפגשים, )1985(אהוד , לוז .4
   )37038 (  מק.שמור סוציולוגיה לפי לוז

  
יד : ירושלים (1936-1918ישראל -ציונית בארץ- האורטודוקסיה הלא: חברה ודת, )ח"תשל(מנחם , פרידמן .5

 ).צבי- יצחק בן
  )18280 (חב.לפי פרישמור סוציולוגיה 

  
  ).הספרייה הציונית: ירושלים ( עימותים ראשונים–דת וציונות , )ן"תש(יוסף , שלמון .6
  )18280 ( דת .המדינה לפי שלמ- שמור מדעי 

  
  יהודים-מחרדים עד לא: החברה היהודית בישראל העכשווית . ג

  :כללי
חי והמכון - קרן אבי, ירושלים (דיוקן: םיהודים ישראלי, )2002(ץ "חנה לוינסון ואליהוא כ, שלומית לוי .1

  ).הישראלי לדמוקרטיה
  )526461 (יה.המדינה לפי לוי-שמור מדעי

  
  :המחנה החרדי

מכון ירושלים לחקר : ירושלים( מגמות ותהליכים, מקורות: החברה החרדית, )1991(מנחם , פרידמן .1
 .115-161; 80-87; 6-25' עמ, )ישראל

   )183851 (חב.שמור סוציולוגיה לפי פרי
  
 .101-132' עמ, )2002אביב  (12, תכלת, "בחזרה מן האוטופיה", )2002(יואל רביבו  .2

  4אולם בכתב עת  וגם) 531095 (8681 תדפיס
  
  ).כתר: ירושלים (מ"חרדים בע, )2000(שחר אילן  .3

  )470419 (חר.שמור סוציולוגיה לפי איל
  

  :הציונות הדתית
 .54-112' עמ, )כתר: ושליםיר (הדתיים החדשים,  )2000(יאיר שלג  .1

E305.6  453047 (ס"דת תש.שלג(  
  
הורוביץ -דנה אריאלי: בתוך, " מרדיקליזם ציוני לקנאות לאומית–הציונות הדתית ", אבנר הורוביץ .2
 התנועה ליהדות מתקדמת –המרכז לפלורליזם יהודי : ירושלים (1995-1994דת ומדינה בישראל , )עורכת(

 .41-55' עמ, )1996, בישראל
  4 כתב עת באולם  וגם)531656 (8684תדפיס 
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: בתוך, "הישיבות הלאומיות בישראל: פונדמנטליזם דתי ורדיקליזם פוליטי", )1998(אליעזר , יחיא-דון .3
' עמ, )מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים ( השנים הראשונות50: עצמאות, )עורכת(אניטה שפירא 

431-470. 
  )369417 (חמ. עצמהמדינה לפי-שמור מדעי

  
, ז"כ, מגמות, "מסורתיות בקרב יהודים אורתודוכסים בישראל- התפתחות הניאו", )1982(ישעיהו ליבמן  .4

 .231-250 'עמ
  4כתב עת באולם  וגם 132386)(   2306 תדפיס

  
ה ידידי, שטרן, דב, שוורץ, אבי, שגיא: בתוך, "בין סגירות לפתיחות: הציונות הדתית", )ס"תש(אבי שגיא  .5
  .124-168' עמ, )מאגנס: ירושלים ( דיאלוג בין עולמות–יהדות פנים וחוץ , )עורכים(

  )531205 (8682תדפיס  וגם )433947 (פנ.שמור מדעי המדינה לפי יהד
  

  :המחנה החילוני
מדינה , )עורכת(אניטה שפירא : בתוך, " מיפוי מחדש–מלחמת התרבות בישראל ", )א"תשס(ישעיהו ליבמן  .1

 .249-264' עמ, )מרכז זלמן שזר: ירושלים (בדרך
  )486761 (בד.המדינה לפי מדי- שמור מדעי 

  
  :העלייה מחבר המדינות

: בתוך, "חילוני בחברה הישראלית-העלייה מברית המועצות לשעבר והשסע הדתי", )2001(אלעזר לשם ) ח( .1
 –הקבוץ המאוחד : תל אביב(  זהות ותרבות במעבר–מרוסיה לישראל , )עורכים(משה ליסק ואלעזר לשם 

  .124-148' עמ, )סדרת קו אדום
  )476016 (לי.המדינה לפי מרו- שמור מדעי 

  
  בין פוליטיקה הסדרית למשברית: חילוני בפתח המאה העשרים ואחת-השסע הדתי. ד
 מכון: ירושלים (יישוב סכסוכים בענייני דת בישראל: הפוליטיקה של ההסדרה, )1997(אליעזר , יחיא-דון .1

 ).פלורסהיימר למחקרי מדיניות
  )352625 ( יח -המדינה לפי דון- שמור מדעי 

 
 ).שוקן: תל אביב וירושלים (מהשלמה להסלמה, )2003(ברוך , אשר וזיסר, כהן .2
  )554577 ( מה . שמור מדעי המדינה לפי כהן 

  
 –חסי דת ומדינה תמורות בי: בין הסכמיות שבירה לשבירת ההסכמיות", )1998(ברוך , אשר וזיסר, כהן .3

תרבותיות במדינה - רב, )עורכים(שמיר . ר, שגיא. א, מאוטנר. מ: בתוך, "בין קונסוציונליזם להכרעה
 .675-701' עמ, )רמות: תל אביב (דמוקרטית ויהודית

  )378040 ( ) רב(המדינה לפי רוז- שמור מדעי 
  
המאבק על הזהות : ריתמדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משב", )1999(אשר , ברוך וכהן, זיסר .4

 .9-30' עמ, 3, פוליטיקה, "הקולקטיבית בישראל
  )428366 (6397 תדפיס וגם 4כתב עת באולם 

  
 ).ניר מודן: כפר סבא( ארץ שסועה, )ס"תש(הלוי -חוה עציוני .5
  )447038 ( אר . שמור סוציולוגיה לפי עצי 

  
  ).מכון פלורסהיימר: ירושלים (ראלתסריטים ליש: יחסי דת חברה ומדינה, )2002) (עורך(שלמה חסון  .6
  )532745 ( דת . שמור מדעי המדינה לפי יחס 

  
  המפלגות הדתיות בישראל. ה

 ).יד שפירא: גוש עציון-אלון שבות ( המפלגות הדתיות בישראל-בדרכים נפרדות , )1984(משה אונא  .1
  E324.219472 ( ג "בד תשמ. אונ(  

  
מדינה ממשל ויחסים , " הרקע לירידתה האלקטורלית-ל בתמורה "המפד", )ב"תשמ(מנחם פרידמן  .2

 .105-122' עמ, 20-19' סמ, ב"תשמ, בינלאומיים
  4כתב עת באולם 
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ממשל , מדינה, "ל ומהפכת הצעירים"המפד: יציבות ותמורות במפלגת מחנה", )ם"תש(יחיא -אליעזר דון .3

 .25-52' עמ, 14, ויחסים בינלאומיים
  4כתב עת באולם 

  
, )מאגנס: ירושלים (אגודת ישראל מול הציונות ומדינת ישראל: פירוד או השתתפות, )ט"שנת(יוסף פונד  .4

 .213-252' עמ
  )417466 ( ט "פר תשנ. פונ296.682  

  
ידיעות : תל אביב ( אתגר הישראליות–ס "ש, )עורך(יואב פלד : בתוך, "ס"חידה ושמה ש", )2001(יואב פלד  .5

 .52-74' עמ, )ח" סדרת תפו–אחרונות 
  )497774 ( ) פלד(ס"המדינה לפי ש- שמור מדעי 

  
תל  ( אתגר הישראליות–ס "ש, )עורך(יואב פלד : בתוך, "חילוני-ס והשסע הדתי"ש", )2001(אשר כהן  .6

 .75-101' עמ, )ח" סדרת תפו–ידיעות אחרונות : אביב
  )497774 ( ) פלד(ס"המדינה לפי ש- שמור מדעי 

  
תל  ( אתגר הישראליות–ס "ש, )עורך(יואב פלד : בתוך, "'?כת'או ' כנסייה'", שלמה פישר וצבי בקרמן .7

 .321-342' עמ, )ח" סדרת תפו–ידיעות אחרונות : אביב
  )497774 ( ) פלד(ס"המדינה לפי ש- שמור מדעי 

  
  מנהיגות דתית ומנהיגות פוליטית. ו
מנהיגות , )עורכת(לפר ב. א: בתוך, "מנהיגות דתית ומנהיגות פוליטית", )ב"תשמ(אליעזר , יחיא-דון .1

 .104-134' עמ, )דביר: ירושלים ותל אביב (רוחנית בישראל
  )21548 ( רו .המדינה לפי מנה- שמור מדעי 

  
שגיא . א, ספראי. ז: בתוך, " תפישה מודרנית של הסמכות ההלכתית–דעת תורה ", )1997(לורנס , קפלן .2
' עמ, )הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה: בתל אבי( בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל, )עורכים(

105-145. 
  )360656 ( ז "סמ תשנ. בין296.501  

  
יד : ירושלים ( הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה–הטלית והדגל , )1998(אשר , כהן .3

  .89-109' עמ, פרק חמישי, )צבי- יצחק בן
  )384442 ( טל .המדינה לפי כהן- שמור מדעי 

  
  מעשית-סמלית לבעיה חברתית-מסוגיה עקרונית? מיהו יהודי. ז
 .319-289' עמ, , הציונות, " משמעויות והשלכות–חוק השבות ", )1998(דבורה הכהן  .1

  4כתב עת באולם 
  
צבי : בתוך, "'הפוליטיקה של ההסדרה'גבולות הזהות הלאומית ומגבלות ", )א"תשס(יחיא -אליעזר דון .2

 .100-79' עמ, )צבי- יד בן: ירושלים (ח"תשכ-ח"העשור השני תשי, )עורכים(צמרת וחנה יבלונקה 
  )471647(הש.שמור מדעי המדינה לפי עשו

  
 ).עם עובד: תל אביב (קוו-יהדות כסטטוס, )א"תשס(יגאל עילם  .3
  )471013 ( א "יה תשס. עיל933.015  

  
' עמ, )נבו: ליאון-שריגים( מעשה הלכה ל–חוק השבות : חידת הזהות היהודית, )2001(מיכאל קורינלדי  .4

106-95. 
  )507552 ( א "חי תשס.המדינה לפי קור- שמור מדעי 

  
 ).אותפז: תל אביב (ה ממדינת חוק למדינת הלכ–ההסדר , ) 1970 (שולמית אלוני .5
  )107128 ( הס .המדינה לפי אלו- שמור מדעי 
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תיאוריה , "אתנית-ישראל למדינה מולטיאו איך הפך חוק השבות את , הגולם ויוצרו", )2001(יפעת וייס  .6
 .69-45' עמ, )2001סתיו  (19, וביקורת

  )בדלפק (4כתב עת באולם 
  
יהודים בחברה היהודית בישראל והשלכותיה על -טמיעתם של לא: התבוללות ישראלית, )2002(אשר כהן  .7
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