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  תיאור ומטרת הקורס

‘Those who controls the past controls the future…Those who control the present, control the 
past’ George Orwell, 1984 
'The most fundamental failure of totalitarianism was its failure to control thought'  
Francis Fukuyama, 1992. 

  ?חשובה בפוליטיקה) רעיונות, נורמות, ערכים, אמונות(תרבות פוליטית , אם בכלל, עד כמה
הקורס בוחן את התיאוריות והגישות המרכזיות לתרבות פוליטית ומעריך אותן על בסיס ניתוח מקרים שונים 

  :יש שלושה נושאים מרכזיים בקורס. כולל ישראל, בעולם
 ) ?לאומיות-פוסט? מודרניות- פוסט (?מה קורה לתרבות פוליטית עכשווית .1
 )תרבות אזרחית(? מה תפקידה של תרבות פוליטית בנוגע ליציבות של דמוקרטיה .2
  )?התנגשות בין ציביליזציות? שלום דמוקרטי(? מה החשיבות של תרבות פוליטית ביחסים בינלאומיים .3

 
           נושאים
  הקדמה

    ) שבועות2(ים וגישות גשמו
  ) שבועות5(ת ומודרני- פוסט ותומודרני, לאומיות, רבות אזרחיתת:  מרכזיותתתיאוריו
  רפרטים
  )ייםשבוע(לאומיות -פוסט

  ) שבועות1-2(? אזרחית- אתנית ללאומיות-מעבר מלאומיות
  ) שבוע1( אוריינטליזםזהות מזרחית ו

  ) שבועות2 (איטליה בודמוקרטיה רבות אזרחיתת
  ) שבועות2-3(ב ובמערב "בארהאזרחית התרבות המשבר של 

  )  שבועות1-2( בישראל  תרבות פוליטית ודמוקרטיהיהדות
  ) שבועות2(תרבות פוליטית ערבית ודמוקרטיה , םאיסלא

  ) שבוע1(ודמוקרטיה ' םערכים אסיאני'קונפוציוניזם 
  ) שבועות2(ברוסיה קומוניזם - פוסטוקומוניזם 

  ) שבוע1 (גרמניהבתרבות פוליטית 
  ) שבוע1  (תויַצזיִביִליִצ בין ההתנגשות
  ) שבוע1( שלום ומלחמה ,תדמוקרטי

  מטלות דרישות הקורס ו
  20%                  פה-רפרט בעל. 1

  חייבים להשתמש במטול שקפים
   ל"דואאת הרפרט יש לשלוח למרצה ב 

  כלפי שאלה בנושא מסיוםעימות הרפרט היא בדגם של 
  דקות6-10כל צד צריך לתת מצגת ראשונית של 

  דקות לנסות לשלול את הנימוקים של הצד שני 2-3ש לכל צד י, אחר כך
   את המקורות ולא לסכםנגד באופן נקודתי/הרעיון הוא להציג את הטענות העיקריות בעד

  70%              : שייערך בסוף סמסטר ב מבחן. 2
  למבחן שני חלקים

                    מבחן בית: חלק א
  .א אחדנושיש לבחור רק . 'א'  נושאים למבחן בסוף סממבחרתקבלו 

  ל"החומר למבחן הוא מהביבליוגרפיה הנ
   שאלות שלמבחר משאלה אחתחייב לענות ל 

  וחייבים למסור בחזרה שבוע לאחר מכן' ב' תקבלו את השאלות לקראת סוף סמ
  )10%-= כל יום של איחור(

  מילים2500-2000= התשובה 
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  מבחן רגיל: חלק ב
  . שאלות11מתוך ) שורות 16 – 8(  תשובות קצרות 8
 ) מהציון הסופי35%= כל חלק(
   10%                    השתתפות. 2

  השתתפות פעילה בדיונים
   - מודעות לחומר קריאה

כל סטודנט שלא . המרצה יבחון סטודנטים באופן פרטני על החומר קריאה להרצאות  לפחות פעם אחת שנה
  .נכשל)  תאריכים שונים2ב(מצליח לענות על השאלות הללו פעמיים 

  נכשל '  פעמים בסמ4כל סטודנט שנעדר יותר מ, התאם לתקנוןב - נוכחות
   בלי אישור יצוין כנעדר להרצאהכל מי שמגיע מאוחר  

  .  מהמטלותבכל אחד לפחות 60על מנת לעבור את הקורס בהצלחה יש לקבל ציון של 
  

  )הוא חיוב* חומר מצוין עם  (   חומר קריאה להרצאות
  עליהם בלבד  לסמוך אין,  רשמייםאינםהתרגומים 

  )שמורים( דיסק מהמרצה או מקלסר בספריה - את התרגומים אפשר לקבל על
  המוסג תרבות פוליטית 

ממדי '):  אוניברסיטה פתוחה:תל אביב (א כרך ,בין מדינה לחברה  'רבות פוליטיתת') 1995 (ב קימרלינג*
  .196-200' ווגיהאידיאולוגיה וסי, '191-195' הליכי חיברותת ' ,162-167' תרבות פוליטית

 )279924(בי .שמור סוציולוגיה לפי קימ
  

  תרבות אזרחית
*J. Sacks (1997) The Politics of Hope (London: Jonathan Cape): 166-169. 

)405752 ( SAC שמור מדעי המדינה לפי  
 
*D. Elazer (1972) American Federalism (New York: Crowell): 84-114   *מתורגם  
353   ELA (455456) 

  
  דמוקרטיה ,  נויברגרתוך בנימין ב7מאמר , כרך א" התרבות האזרחית"ורבה . ס אלמונד ו. ג*

    225-191, 1998" ויציבות דמוקרטית ודמוקרטיזציה
 )406053(וד .שמור מדעי המדינה לפי  דמו

  
  תומודרני

  635-641):  אוניברסיטה הפתוחה:תל אביב (סוציולוגיה) 1999( משוניס' ג *
 )423137(סו .שמור סוציולוגיה לפי משו

  
  139-142:   בכרך, בין מדינה לחברה, קימרלינג

  )279924(בי .שמור סוציולוגיה לפי קימ
 
S. Eisenstadt (2000) ‘Multiple Modernities’ Daedalus 129 (1): 1-26. מתורגם 
EJournal 

  
  תומודרני-פוסט

  647-649:   סוציולוגיה,משוניס* 
 )423137(סו . סוציולוגיה לפי משושמור

 
*S. Hall (2000) ‘The Question of Cultural Identity’ in S. Hall, D. Held, D. Hubert & K. 
Thompson Eds. Modernity: An Introduction to Modern Societies (Oxford: Blackwell/Open 
University): 596-633. מתורגם 

 )532562 (8685תדפיס 
  מטריאליזם-וסטפ
  3-10): אילן- בר, מדעי מדינה: עבודת תואר שני(מטריאליזם בישראל -  פוסטש אגוז *

 )450723(פו . לפי אגו-דלפק
    

*R. Inglehart (1995). “Changing Values, Economic Development & Political Change” 
International Social Science Journal 47 (3) 384-392    רגםמתו  

  6אולם כתב עת ב
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  )ד"תשס ,]מ"חש[  אילן-בר: רמת גן( דמיון ושוני בין דוריים בתרבות הפוליטית הישראלית, גוזש א

 )1069796(דמ .ר לפי אגו" עבודת ד–דלפק 
  

  לאומיות
  .22-26): ט"תשנ האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב" (תודעת הלאום"מדינת הלאום , ש סנדלר •

  )423982(מד .סנדשמור מדעי המדינה לפי 
  

  .126-147) האוניברסיטה הפתוחה (מדינת הלאום: ש, בתוך סנדלר..." לאום הינו לאום",ווקר קונור
  )423982(מד .שמור מדעי המדינה לפי סנד

  
*R Eatwell (1997) ‘Chapter 14’ in R Eatwell, European Political Culture (London: Routledge): 
236-45  
306.2094 EUR (491525) 
 
J. Spyer (2005) ‘Theories of nationalism: The Israeli experience as a test case’ Israel Studies 
Forum 20 (2) 

 כתב עת בספריית מדעי החברה 
  158-159:  כרך ב,בין מדינה לחברה  "מדינת הלאום "קימרלינג

 )279024(בי . לפי קימשמור סוציולוגיה
  
  )ג"תשס, הישראלית החברה ההיסטורית  :ירושלים( בהיסטוריה מההאו , סמית. ד.א 

  )544890(אמ .שמור מדעי המדינה לפי סמי
  
  ) ד"תשנ, האוניברסיטה הפתוחה :אביב-תל (לאומים ולאומיות , גלנר.א

 )261297(לא . שמור מדעי המדינה לפי גלנ 
  
  )ט"תשנ ,האוניברסיטה הפתוחה  :אביב-תל (קהיליות מדומיינות , אנדרסון.ב

  )411697(קה .שמור מדעי המדינה לפי אנד
 
  )2006, רסלינג ( לאומיות ולאומים מאז עידן המהפכה,הובסבאום .א

 )1110390(לא . הוב320.54:  בספריה להיסטוריה
  
  )2006האוניברסיטה הפתוחה  ( להמציא אומה–סוגיות בחקר הלאומיות ,  וסרמן. דהאן  ה. י

  )1120548(אמ . להמ320.5408
  

  לאומיות-פוסט
 *R. Eatwell (1997) ‘Chapter 14’ in Eatwell, European Political Culture: 245-249. מתורגם 
306.2094 EUR (491525) 
 

, 27-31): רסלינג: תל אביב( יהאד בירושלים'ג, אביב-וורלד בתל'מק: הגלובליזציה של ישראל )2005 ( רם.א*
187-190  

 )1067704(גלו .שמור מדעי המדינה לפי רם
  

  אזרחית-אתנית ולאומיות-לאומיות
  175-180' אתנוצנטיות מול גישה אזרחית, '154-155  בכרך, בין מדינה לחברה, קימרלינג*

 )279024(בי . לפי קימסוציולוגיהשמור 
  

   html.rubinstein-16/hebrew/il.org.azure.www   חורף 16 תכלת  'אנחנו כבר לא לבד' )2004 (א רובינשטיין
 4אולם בכתב עת 

 
  תרבות אזרחית ואיטליה 

*R. Putnam (1993) Making Democracy Work (Princeton University Press) 86-91 163-174 
מתורגם*  

 )445038 (7363וגם תדפיס  PUT (221847) שמור סוציולוגיה לפי



  - 4 - 

  71-806-01/ונתן ריינהולד'ר ג"ד

  ב ובמערב"בארהאזרחית הפוליטית התרבות המשבר של ה
i) *R Putnam (1995) ‘Bowling Alone: America's Declining Social Capital’ Journal of 
Democracy 6 (1) מתורגם  

 EJOURNALכתב עת בספריית מדעי החברה וגם 
 
   *E. Hobsbawm (1995) Age of Extremes (London: Abacus) 306-7.  
909.82   HOB (263733) אנגלית, מרכזית:  בספריות  

 
   *R. Putnam (2000) Bowling Alone (New York: Simon & Schuster): 22-24. 

)458517 ( PUT 306.0973 בספריה לכלכלה 
 
ii) *J. Sacks The Politics of Hope: 55-65, מתורגם   

)405752  (  SAC שמור מדעי המדינה לפי 
 
*R. Inglehart (1997) Modernization & Postmodernization (Princeton University Press): 174-178 
 מתורגם

)453466 ( ING שמור מדעי המדינה לפי 
 

       יהדות
  5 פרק )ח"תשנ  ,לדמוקרטיה הישראלי המכון  :ירושלים (למחלוקת הסכמה בין,  פרס י ו יער א*

)453466 ( ING שמור מדעי המדינה לפי 
  
  םיסלאא

*S. Bromley (1997) 'Middle East Exceptionalism' in D. Potter, D. Goldblatt, M. Kiloh & P. 
Lewis eds. Democratization (Cambridge: Polity Press/Open University): 325-329 
 אין
 

  15-25 ):ג"תשנ ,כרמל :ירושלים ( ערביתתרבות פוליטיתו דמוקרטיה, כדורי. א* 
 )212389(דמ .מדעי המדינה לפי כדושמור 

 
  קומוניזם - פוסטוקומוניזם 

*N. Petro (1995) Russian Democracy (Harvard University Press): 10  
306.20947 PET (286559) 
 
*D. Lane (1998) “Social Theory, the collapse of State Socialism & After: Convergence or 
Divergence?” in M. Cox ed. Rethinking the Soviet Collapse (London: Pinter): 152-154. 

 )589789 (9764תדפיס 
 
*R. Inglehart, ‘Globalization & Post-Modern Values’ Washington Quarterly 31 (1): 225-228 
 מתורגם 

  EJournalכתב עת  בספריית מדעי החברה וגם 
  

  גרמניה
                   G. Almond & Verba, S. (1963) The Civic Culture (London: Sage, 1989): 312-313  

 ALM (94904)  שמור מדעי המדינה לפי
  

  רפרטים
  לא חיוב= קריאה נוספת 

  ? האם גלובליזציה גורמת להומוגניות ולהתמוטטות של לאומיות) 1
כן(  D. Held, D. & A. McGrew (2000) “The Fate of National Culture” and Kevin Robbins, 

“Encountering Globalization” in D. Held & McGrew, A. Eds., The Global Transformations 
Reader: An Introduction to the Globalization Debate, pp. 192-201.   *מתורגם  
327.17  GLO (467572) 
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-27): רסלינג: תל אביב( יהאד בירושלים'ג, אביב-תלוורלד ב'מק: הגלובליזציה של ישראל )2005 ( רם.א )כן
31 ,109-138 ,187-190  

  )1067704(גלו .שמור מדעי המדינה לפי רם
  

-D. Tambini (2001) ‘Post-national citizenship’ Ethnic & Racial Studies 24 (2): 195-202, 210 (כן
מתורגם* .212  
Journal + EJournal  
 
    A. Smith (1992) ‘National Identity and the Idea of Europe’ International Affairs 68 (1) (לא

מתורגם*  
Journal + EJournal  
 
 A. Smith (1990) ‘The Supersession of Nationalism?’ International Journal of Sociology 31 (לא
מתורגם* (1)  
 אין
 
 R. Inglehart & W. Baker (2001) ‘Modernization's challenge to traditional values: Who's (לא-כן
afraid of Ronald McDonald?’ The Futurist, March/April, 35 (2): 16-21 מתורגם.  
 R. Inglehart & C. Welzel (2005) Modernization, Cultural Change & Democracy: (Cambridge או
University Press) chapter 2.  
EJournal  
 
 ”R. Inglehart (1995) “Changing Values, Economic Development & Political Change (לא-כן
International Social Science Journal 47 (3) 393-398 מתורגם חלקית 
Journal  
 
 R. Eatwell (1997) ‘Chapter 15: Conclusion Pt. II’in R. Eatwell European Political (לא-כן
Culture (London: Routledge): 245-249, 256-267 מתורגם 
306.2094  EUR (491525) 

  קריאה נוספת
A. Smith (1995) Nations and Nationalism in a Global Era (Cambridge: Polity Press) 
320.54  SMI (49408) 
 
Samuel Huntington, Who Are We? America's Great Debate (New York: Simon & Schuster 
2005) 
305.200973  HUN (1111689) 
 
O. Almog, ‘The Globalization of Israel: Nine Transformations’ in A. Shapira (2004) Israeli 
identity in transition (Boulder: Greenwood)  
933.015 ISR (1111709) 
 
R. Inglehart & W. Baker (2000) ‘Modernization, cultural change & the persistence of traditional 
values’ American Sociological Review 65 (1): 19-51 
Journal + EJournal 
 
R. Inglehart (1997) Modernization & Postmodernization (Princeton University Press): 92-100 

 )ING (453466שמור מדעי המדינה לפי 
 
D. Elazar, ‘Globalization meets the World's Political Cultures’ 
www.jcpa.org/dje/articles3/polcult.htm  
 

    ? אזרחית-אתנית הופחת להיות לאומיות-האם לאומיות) 2
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כן(  R. Breton (1996) “From Ethnic to Civic Nationalism: English Canada and Quebec,” in A. 
Smith & J Hutchinson Eds., Ethnicity (Oxford: Oxford University Press): 348-355.   *מתורגם  
305.8 ETH (334788) 
 

כן(  Brian Girvin, “Chapter 8: Ireland” in Eatwell, European Political Culture: 122-135 מתורגם*  
 (במיוחד 129-135)
306.2094  EUR (491525) 
 

   קיץ, מחקרי משפט?' האם בשנת המאה שלה ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה') 2001(י פלד ) כן
 X  )(292928-5594כתב עת בספריה המרכזית 

  
  97-116: 14אלפיים " יהדות חילונית וסיכויו) "1997( י ליבמן )לא-כן

 ) 10955550 (10357וגם תדפיס  4אולם כתב עת ב
  
  
  15-20, 4-5,11-12): מכון ישראלי לדמוקרטיה/חי-אבי (יהודים ישראלים דיוקן) 2002(לוי .  ש) לא-כן

www.tzavpius.org.il/guttman/research.pdf  
  
  חורף ,16 תכלת 'אנחנו כבר לא לבד') 2004 (א רובינשטיין )אל

html.rubinstein-16/hebrew/il.org.azure.www   
 4כתב עת באולם 

 
, 341-358, 113-124, 7-18): שוקן: תל אביב (ישראל ומשפחת העמים) 2003( וא יקובסון א רובינשטיין) לא

414-426  
E320.101 5698251(יש .יעק(  

   
E. Ya’ar (2005) ‘Continuity & Change in Israeli Society’ Israel Studies 10 (2): 113-121  
EJournal   

  
  קריאה נוספת

C. Liebman & Y. Yadgar, ‘Israeli Identity: The Jewish Component’ in A. Shapira (2004) Israeli 
identity in transition (Boulder: Greenwood) 

 ISR (1111709) 933.015  וגם  )1112361 (10698תדפיס 
 
Eliezer Ben-Rafael, Yochanan Peres (2005) Is Israel One? Religion, Nationalism, and 
Multiculturalism Confounded (Brill)  
 אין
 
F. Björklund, ‘The East European 'ethnic nation'– Myth or reality?’ European Journal of 
Political Research 45 (1) 2006 
EJournal 
 
B. Yack, ‘The Myth of the Civic Nation’ Critical Review 10(2) 1996  

 )1123759 (11232תדפיס 
 
Y. Hazony (2000) The Jewish State (New York: Basic Books) ‘Introduction’ 
E990 HAZ (450799) 

 
ישראל וגבולות הדמוקרטיה : תרבותית- לאום או דמוקרטיה רב- מדינת, מדינת כל אזרחיה", י יונה

  239-263: 16, אלפיים" הליברלית
 4אולם כתב עת ב
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Peter Kreuzer, ‘Violent civic nationalism versus civil ethnic nationalism: Contrasting Indonesia 
and Malay(si)a’ National Identities 8 (1) 2006: 41-59 
EJournal 
 
E. Harris & C. Lord Democracy in the New Europe (Palgrave, 2006) Chapters 2 & 8. 
 אין
Spinner-Halev Jeff 'Unoriginal Sin: Zionism and democratic exclusion in comparative 
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