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  אילן-וניברסיטת ברא
  המחלקה למדעי המדינה

  88-103-71 )אתגר(פוליטיקה ישראלית    
  )אתגר(א .ב)  ש" ש2(  שנתי –ט קורס חובה  "שנת הלימודים תשס

  ר אפרת קנולר"ד: שם המרצה
                                                                    

   בתאום מראש בדואר09.30-10.30ביום רביעי  משעה , 11.00-12.00י יום שליש: שעות קבלה: שעות קבלה
  257קומה שנייה חדר , )בנין מכסיקו (213המחלקה למדעי המדינה בנין :  חדר' מס

  il.co.walla@efratknoler: דואר אלקטרוני,  03 -   5318957: טלפון במשרד
  

  :הקורסמטרת 
החל מתקופת היישוב ועד , הייחודיים שהתרחשו בפוליטיקה הישראלית התהליכיםהבנה בלהקנות לסטודנטים 

, במסגרת הקורס נתמקד בשסעים החברתיים. תוך יישום מושגים תיאורטיים של מדע המדינה, ימינו
המפלגות  , פוליטיתמאבק על הזהות ה, השתקפות השסעים במערכת הפוליטית. האידיאולוגיים והפוליטים

זיקות גומלין בין המערכת הפוליטית , תמורות ויציבות בדפוסי הצבעה, מערכות הבחירות בישראל, ותיפקודן
  .כלכלה ותקשורת, לצבא

  :דרישות קורס
  השתתפות בכל ההרצאות

  .לאחר רשימת הקריאה, הנושאים מפורטים להלן.  עמודים10 -הגשת עבודה בהיקף של כ 
 מהשאלות על  חומר 60% -כ.  שאלות34המבחן יכלול ). מבחן אמריקאי(ערך מבחן סגור בסיום הקורס י

  .  על חומר הקריאה40%, ההרצאות
  :הרכב הציון

  20%: עבודה
  80%מבחן   

  
  נושאים וקריאת חובה

  אידיאולוגיים ופוליטיים, שסעים חברתיים: מבוא כללי ומסגרת מושגים  .א
מדינת , דמוקרטיה ליברלית(פלורליזם שוויוני , )היתוך-כור, הטמעה, יעהטמ(אינטגרציה , מיעוט-דגם יחסי רוב
, אפרטהייד(פלורליזם לא שוויוני , )פוליטיקה הסדרית, דמוקרטיה הסדרית, מדינת כל אזרחיה, כל קהילותיה
 , חילופי אוכלוסין,אוטונומיה, אירדנטה, חלוקה מדינית(היפרדות וניתוק , )דמוקרטיה אתנית, אתנוקרטיה

היבטים של שסעים , דת הקיטוב בשסעמי, מצטלבים/שסעים צולבים, חופפים/שסעים מצטברים). השמדה, גירוש
  .תרבותי, מפלגתי, חוקי, גיאוגרפי:חברה

  
  .11-28' עמ, עם עובד, אביב-תל,  קירבה ומריבה,)2006(רפאל -אליעזר בן, יוחנן פרס .1
ישראל , רפאל ואחרים- אליעזר בן, תוך אורי כהןב" שסעים ומפלגות בישראל", )2006(בנימין נויברגר  .2

  .169-210' עמ, גוריון- אוניברסיטת בן, באר שבע , והמודרניות
  
  חילוני- השסע הדתי  .ב
בתוך בצי צמרת וחנה " הפוליטיקה של הסדרה'גבולות הזהות הלאומית ומגבלות ", )א"תשס(יחיא- אליעזר דון .1

 . 79-100' עמ, צבי-בן-יד, ושליםיר, ח "תשכ-ח"העשור השני תשי) עורכים(יבלונקה 
  471647) (הש.מור מדעי המדינה לפי עשוש
  
" ניסיונות הסדרה ציבוריים לנוכח כישלון פוליטי: אמנות להסדרת יחסי חילונים ודתיים) "ה"תשס(אשר כהן  .2

 .365-383' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, שבת אחים, )עורך(בתוך אורי דרומי 
 )1095282(אח .המדינה לפי שבתשמור מדעי 

 
 .95-137' עמ, עובד-עם, אביב-תל, קירבה ומריבה, )2006(רפאל -אליעזר בן, יוחנן פרס .3

  )1124222(קר .פרסשמור סוציולוגיה לפי 
  
   ערבי-השסע היהודי   .ג
השסע ) עורכות(בתוך רות גביזון ודפנה הקר " טיפוס-ישראל כאב: דמוקרטיה אתנית", )2000(סמי סמוחה  .1

 .153-200' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, מקראה: ערבי בישראל-היהודי
  )451247(הי .שמור סוציולוגיה לפי שסע

 
המכון , ירושלים, מאפיינים ואתגרים: ערבי בישראל- השסע היהודי, )1999(ריא -עסאם אבו, רות גביזון .2

 .29-50' עמ, הישראלי לדמוקרטיה
  )418221(שס .ישמור מדעי המדינה לפי גב
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 יוני- השסע הניצי  .ד
 .95-129' עמ, מכר יפה, אביב-תל, ביטחון בצל איום, )1999(אשר אריאן  .1

   )1066815 (10095וגם תדפיס ) 422604(בט .ארי  שמור מדעי המדינה לפי
  
 .219-240' עמ, עובד- עם, אביב-תל , קירבה ומריבה, )2006(רפאל -אליעזר בן, יוחנן פרס .2

  )1124222(קר .פרסה לפי שמור סוציולוגי
  
  כלכלי-השסע החברתי  .ה
 .74 – 27' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, כלכלי-השסע החברתי, )2000(גל לוי , רבי'איריס ג .1

305.5E534343(שס .רב' ג(  
  
  השסע העדתי  .ו
רפאל ואחרים -ןאליעזר ב, בתוך אורי כהן" דתיות ופוליטיקה, עדתיות", )2006(נסים ליאון , רפאל- אליעזר בן .1
 .285-312' עמ, גוריון לחקר ישראל-מכון בן, באר שבע, ישראל והמודרניות, )עורכים(

  )1126916(ישר .ליסשמור סוציולוגיה לפי 
  
, ס אתגר הישראליות"ש, )עורך(בתוך יואב פלד " חזון התעתועים האתני"ס ו"ש, )2001(זאב אמריך ,  גל לוי .2
 .126-158' עמ, ידיעות אחרונות, אביב-תל

  )497774(פלד .ס"שמור מדעי המדינה לפי ש
  
  המאבק על הזהות הקולקטיבית בישראל  .ז
 דעיכת הציונות הדתית במאבק על הזהות היהודית במדינת –ראשית צניחת גאולתנו ", )2004(אשר כהן  .1

, רושליםי, עידן התמורות: הציונות הדתית) עורכים(ישראל הראל , בתוך אשר כהן" ישראל והשפעותיה לעתיד
 .364-385' עמ ,מוסד ביאליק

  )583968 (הד.שמור סוציולוגיה לפי ציו
 
 פוליטיקה הישראלית בתחילת המאה העשרים – המפה הסוציו - -נאו, -פוסט, - פרו, -פרה", )ג"תשס(אורי רם  .2

בישראל סוציולוגיה של שלום ומלחמה : בשם הביטחון, )עורכים(אליעזר - ואורי בן' ד אלחאג'בתוך מאג, "ואחת
 .489-507' עמ, אוניברסיטת חיפה: חיפה, בעידן משתנה 

  )568788(הב .שמור סוציולוגיה לפי בשם
       
  תמורות במבנה וארגון המפלגות   .ח
-127' עמ, רמות, אביב-תל, המון למפלגות אלקטוראליות-המפלגות בישראל ממפלגות, )1992(גיורא גולדברג  .1

152. 
  )1066940 (10117וגם תדפיס  ) 182740(מפ .גול  שמור מדעי המדינה לפי

  
  מערכות הבחירות בישראל  .ט
  ,   הדמוקרטיה הישראלית החדשה–ימי ירושלים האחרונים , )2001(אברהם דיסקין  .1

  .52-64' עמ, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים
  )476153(ימ .שמור מדעי המדינה לפי דיס

  
 .55-69' עמ, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל,  הבחירות בישראל–ממשל ופוליטיקה , )1998(תמר הרמן  .2

  )365269(ממ .אונ  שמור מדעי המדינה לפי
  
, )עורכים(בתוך אשר אריאן ומיכל שמיר " בחירות כזירת מאבק על זהות קיבוצית", )ט"תשנ(ברוך קימרלינג  .3

 .56-35' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, 1996הבחירות בישראל 
  )1066948 (10119וגם תדפיס ) 424113(בי .בחי  שמור מדעי המדינה לפי

 
" מבנה חברתי ושינוי פוליטי, אידיאולוגיה: 2003המנצחים והמפסידים בבחירות ", )2004(גל לוי , מיכל שלו .4

' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים,  2003הבחירות בישראל ) עורכים(בתוך אשר אריאן ומיכל שמיר 
247-276. 

  )1070219(בי .שמור מדעי המדינה לפי בחי
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 אלימות פוליטית  .י
בתוך ישעיהו " המקרה של רצח רבין:  היבטים חברתיים ופסיכולוגיים–הסתה ורצח פוליטי ", )1998( אריה נדלר

 .35-48' עמ, מרכז רבין לחקר ישראל, אביב-תל, רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח התיכון: רצח פוליטי, ליבמן
  )397045(פו .שמור מדעי המדינה לפי  רצח

  
 .גבעת חביבה, מניעיה ואופיה, האלימות הפוליטית בקרב הערבים בישראל, )1997(מוחמד אמארה  .1

  )372047(אל .שמור מדעי המדינה לפי אמא
 
  פוליטיקה  /צבא וחברה .יא
תרבות , " מבט חדש: בישראלהמשמעות החברתית של השירות הצבאי ", )2001(אור ישראל ,סטיוארט כהן .1

 .4-5, דמוקרטית
  כתב עת בספרית מדעי החברה

 
 בטחון ,)עורך(בתוך אורי לבל , "נפילתה ועלייתה של הצנזורה בנושאי ביטחון בישראל", )2005(משה נגבי  .2

 .183-199' עמ, מכון בן גוריון לחקר הנגב, שבע-באר. דינמיקה של יחסים: ותקשרת
  )           1099194(ות .בטח שמור מדעי המדינה לפי

  
  כלכלה ופוליטיקה .יב
  .145-99' עמ', כרך ב, סוציולוגיה ישראלית, "  בעידן העולמקומיישראל: בין הנשק והמשק", )1999(אורי רם  .1

   בדלפק4כתב עת באולם 
  

  הנחיות לכתיבת העבודה 
ית בנושאים הנלמדים לפתח ולשכלל את מיומנות איסוף ואיתור המידע והכתיבה המחקרית האקדמ: מטרה
  . אלא תרגול ויישום של מושגים תיאורטיים על מקרי בוחן, המטרה אינה הרחבת הידע בלבד. בקורס

  
  . 60%ציון עובר לפחות . 20% –משקל העבודה בציון הסופי 

  .24.3.2009 , ט "ז באדר תשס"כ: תאריך הגשת העבודה
  

.   מסמך המפרט כללי כתיבה לעבודה סמינריוניתבאתר האינטרנט של המחלקה למדעי המדינה ניתן למצוא
  . עקרונות הכתיבה הם זהים למרות שהיקף העבודה הנדרש מכם קצר בהרבה

  http//www.biu.ac.il/SOC/po: האתר
  ).ביבליוגרפיה(תוכן עניינים ורשימת מקורות , לא כולל שער.  עמודים7: היקף העבודה

 כולל לאיש למספר את העמודים כשהמיספור . ה וחצי בין השורות עם רווחים של שור12העבודה תיכתב בגופן 
  .תוכן עניינים ורשימת מקורות,שער

  .לא יינתן אישור לכתיבת עבודה בזוגות, ת לכתוב את העבודה לבד/ית חייב/כל סטודנט
  

  :מבנה העבודה
שם ,  הקורסמספר, שם הקורס, נושא העבודה, שם המחלקה, יכלול את שם האוניברסיטה:  שער העבודה .1

  .מספר תעודת הזהות ותאריך הגשה, שם הסטודנט, המרצה
 .יכלול את שמות הפרקים ומספרם בעבודה: תוכן עניינים .2
לא הסבר על (ציון הדגמים  , מרחב הנושא, תיחום גבולותיו מבחינת הזמן, יכלול את הצגת הנושא: מבוא .3

 .  העבודההצגה קצרה שלמבנה , שבהם יעשה שימוש לצורך ניתוח) הדגמים
התייחסו למבוא כאילו , המבוא אמור להסביר לקורא את מה שהוא עתיד לקרוא בהמשך העבודה: שימו לב

  .  שאתם כותבים לאדם שאינו בקיא בנושא
  יכלול את הדגמים המושגיים או התיאורטיים :  ספרות מחקר/רקע תיאורטי .4

  ד לפי הנושא כל אח.       שבהם אתם מתכוונים לעשות שימוש במהלך העבודה
  המטרה : אל תשכחו את העיקר. אלו בעצם הכלים שלכם לצורך העבודה.       שבחר

  . מושגיים על אירועי בוחן ולא סיכום האירועים- דגמים תיאורטייםיישום       היא 
  ללא  ,  שימוש בכל המושגים התיאורטיים שנלמדו–טעות נפוצה :       שימו לב

  . ם על אירוע הבוחן      קשר ליישום המושגי
  . מהעבודה30% - 20% - –      סביר שהמבוא והרקע התיאורטי יהוו כ 

  יכלול את תיאור וניתוח הסוגיה שבחרתם באמצעות ולאור : גוף העבודה .5
  . ההדגשה היא על המלה ניתוח ולא סיכום אירועים.        הדגמים התיאורטיים

  פרקי המשנה יכולים להיות . הגיוניים      ניתן לחלק את גוף העבודה לפרקי משנה 
  .      לפי נושאי משנה או לפי קופות של התפתחות הסוגיה

  .  מהעבודה70% - 60% –      סביר שחלק זה יהווה כ 
  ).במידה ויש לכם(על כולל ואיטגרטיבי  על תהליך העבודה והצגת המסקנות - יכלול מבט: סיכום ומסקנות .6
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  . מהעבודה20% - 10% –סביר שחלק זה יהווה כ 
  ,   מאמרים מתוך כתבי עת, ים / ספר-   ביבליוגרפיה תכלול מגוון של מקורות .7

  .  ואילך2000לפחות פריט אחד או שניים משנת , רצוי שהמקורות יהיו עדכניים.  וקטעי עיתונות
.   כל עבודה אקדמית חייבת להתבסס ולהפנות למקורות שעליהם התבססתם בעבודתכם–הפנייה למקורות  .8

 . תיפסל–עבודה ללא הפנייה למקורות 
  

  : הנושאים לבחירה
  .2008אירועי עכו : הדוגמא, השסע הלאומי כשסע מצטבר .1
 ס שמפלגת לשון מאזניים בפוליטיקה הישראלית"ש .2
 רצח אמיל גרינצוויג: הדוגמא, אלימות פוליטית  .3
  ?מפלגת קדימה מפלגת מרכז .4
 
  
  
  
  
  
  
   

  
 


