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  אילן-אוניברסיטת בר

  המחלקה למדעי המדינה
  

  0147201 -  בחירות והצבעה בישראל
  גיורא גולדברג' פרופ
  ח"תשס, ) ש" ש2(' סמסטר א, א. ב- סמינריון סמסטריאלי  

  
  

  22:00 – 18:00' יום ג: שעור
  18:00– 17:00' יום ג: שעות קבלה

  2.53: חדר משרד' מס
 com.hotmail@2Gioragoldberg: ל"דוא

  03-5318872:    טלפון
  

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

. הספרות העיקריתבשיעורים הראשונים יובהר הרקע התיאורטי ותיסקר . להסתדרות, לרשויות המקומיות
  .תיסקר הסטוריית הבחירות של ישראל, כמו כן. בהמשך תלובן הבעיה המתודולוגית במחקרי בחירות

  דרישות הסמינריון
 תוגש העבודה הסמינריונית) היום הראשון של שנת הלימודים(ט "עד תחילת תשס. הנוכחות בשיעורים חובה
  .'ה בשעות הקבלה עד לשיעור האחרון בסמסטר אנושא העבודה יתואם עם המרצ. בתא הדואר של המרצה

  :הרכב הציון
ההצעה תהיה בת עמוד או שניים ותכלול את שאלת . שיעור האחרון תוגש עד ה-  10% - הצעת המחקר .1

  .רקע תיאורטי וביבליוגרפיה, שיטת המחקר, תוכן העניינים, ההשערות, המחקר
 –שאלות פתוחות  (- הספר של גולדברג – מר הקריאה מבחן בקיאות של שעה אחת על חו- 10%  - המבחן . 2

  )חומר סגור
                                          80% - העבודה הסמינריונית   . 3

  :מהלך הקורס
   – 1שיעור 

   כיצד לכתוב עבודה סמינריונית–רקע 
   – 2שיעור 

  תיאוריות של הצבעה
  

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

  
   – 3שיעור 

  השתתפות בבחירות
  . 41 – 24' עמ, גולדברג: קריאה
   – 4שיעור 

  מתודולוגיה של מחקרי בחירות
  . 52 – 42' עמ, גולדברג: קריאה
   – 5שיעור 

  שיטות בחירות
  . 67 – 53' עמ, גולדברג: קריאה
   – 6שיעור 

  1-5הסטוריית הבחירות לאסיפות הנבחרים ולכנסות 
  . 82 – 68' עמ, גולדברג: קריאה
   – 7שיעור 

  6-11הסטוריית הבחירות לכנסות 
  . 102 – 83' עמ, גולדברג: קריאה
   – 8שיעור 

  12-16הסטוריית הבחירות לכנסות 
  . 131 – 103, גולדברג: קריאה
  – 9שיעור 

  1996-2001שות הממשלה   הסטוריית הבחירות לרא
  . 141 – 132' עמ, גולדברג: קריאה
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  – 10שיעור 
  הסטוריית הבחירות לשלטון המקומי

  . 161 – 142' עמ, גולדברג: קריאה
   – 11שיעור 

  אסטרטגיות אלקטורליות
  . 188 – 162' עמ, גולדברג: קריאה
   – 12שיעור 

  ניתוח נתונים אלקטורליים
  . 219 – 189' עמ, גולדברג: 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
  

  הנחיות לעבודה הסמינריונית
 

ברשימה זו . כולל רשימה ביבליוגרפית,  יהיה כעשרים  עמודיםהיקפה. העבודה אינה יכולה להיכתב בזוגות
פי -הרשימה תיערך על). 'מאמרים וכו, ספרים(פי סוגים שונים - תהיה הפרדה בין פריטים בשפות שונות ועל

הערות סיום ממוספרות (הרשימה תותאם לשיטת ציטוט המקורות . מה שנלמד בקורס הדרכה ביבליוגרפית
  ). לרשימה הביבליוגרפיתאו הפנייה בסוגריים

  . לעבודה יהיה בסיס אמפירי והיא אינה סיכום של מקורות שונים. רצוי שהנושא יהיה קרוב ונגיש לתלמיד


