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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  71-113-02 פוליטיקה ישראלית

  12:00 – 10:00יום רביעי , ח"תשס, א. ב–) ש" ש2(קורס חובה שנתי 
  ר רוני קמפינסקי"ד

 
  12:00-13:00יום רביעי : שעות קבלה

   יפורסם בהמשך: חדר משרד' מס
  ronikampinsky@gmail.com  :דואר אלקטרוני

  
  :קורסת הומטר

הפוליטיים והחברתיים של הפוליטיקה , האידיאולוגיים, להפגיש את הסטודנטים עם ההיבטים התרבותיים .1
 . הישראלית בתקופת המדינה

  . להפגיש את הסטודנטים עם ספרות המחקר הקיימת בתחומי הפוליטיקה הישראלית .2
  

  : נושאי הקורס
  . שסעים חברתיים בישראל  .א
 . ראלהתפתחות המערכת המפלגתית ביש  .ב
 . צבא ופוליטיקה בישראל  .ג
 ). נושאים לקריאה עצמית(אלימות ופוליטיקה , כלכלה ופוליטיקה  .ד
  

  :מטלות
  .השתתפות בהרצאות. 1
  . מבנה הבחינה ואופייה יפורטו בהמשך הקורס–) 70%(מסכמת בחינה . 2
   .30%: משקל העבודה בציון הסופי.  עמודים10עבודה קצרה בהיקף של עד כתיבת . 3
  . יפורטו במהלך הקורסלעבודות הנושאים     
  
  

  :ת חובה וקריאםנושאי
  תכונות היסוד של החברה הישראלית. א
  
   בישראלשסעים חברתיים. ב

  חילוני-השסע הדתי
צבי צמרת וחנה : בתוך, "'הפוליטיקה של ההסדרה'גבולות הזהות הלאומית ומגבלות  ",יחיא-אליעזר דון

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

  
בין מסורת , )עורך(יחיא -אליעזר דון: בתוך, "הברית ההיסטורית בין אידיאולוגיה לפוליטיקה ", הכהןדבורה
  . 295-259' עמ, ה"תשס, אילן-בראוניברסיטת : גן-רמת, ציונות ומדינת ישראל,  מחקרים ביהדות:לחידוש

  ) 001096878(  ) בין( שמור מדעי המדינה לפי קני 
  

, " זיקות גומלין בין מנהיגות דתית לפוליטית במפלגות הדתיות-דעת תורה ופוליטיקה, הלכה ומדינה ",אשר כהן
 . 451-435' עמ, ב"תשס, צבי- יד בן: ירושלים,  דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל:שני עברי הגש: בתוך

  ) 001107124(וגם  תדפיס ) 000518726 ( עב . שמור מדעי המדינה לפי שני 
 

 2003, שוקן:  תל אביב,21- חילוני בפתח המאה ה- השסע הדתי-מהשלמה להסלמה ,וברוך זיסרכהן אשר 
  ). הסטודנטים יופנו למספר נקודות ספציפיות בספר(
  )000554577 ( מה . שמור מדעי המדינה לפי כהן 

  
   ערבי -השסע היהודי

שרה : בתוך, "דמוקרטית- מדינה יהודית–ישראל כדמוקרטיה אתנית : קוו- אופציית הסטטוס",  סמוחהסמי
בעת ג , אופציות תיאורטיות למעמד הערבים בישראל:  דרכים7, )עורכים(אילן פפה , אסעד גאנם, לזר-אוסצקי
   .77 – 23 ' עמ, 1999, המכון לחקר השלום: חביבה

  ) 001066753(תדפיס וגם ) 000434246 ( דר .המדינה לפי שבע-שמור מדעי  
  
  
  



  2

  יוני-השסע הניצי
  . 129 – 95 ' עמ,1999, מרכז יפה: אביב - תל, ביטחון בצל איום,  אריאןאשר

  )001066815(וגם תדפיס ) 001068467(וגם תדפיס )  000422604 (בט.שמור מדעי המדינה לפי ארי
  

  השסע העדתי
: בתוך,  "ניתוח על פי מודל חלוקת העבודה התרבותית: ס"הצלחתה האלקטוראלית המתמשכת של ש", אב פלדיו

, א"תשס, המכון הישראלי לדמוקרטיה: רושליםי , 1999הבחירות בישראל , )עורכים(אשר אריאן ומיכל שמיר 
  . 169 – 137 'עמ

  ) 001066826(וגם תדפיס ) 000481471 (בי. שמור מדעי המדינה לפי בחי
  
  המערכת המפלגתית בישראל. ג

 53-85 'עמ, 1992, רמות: אביב -תל,  ממפלגות המון למפלגות אלקטוראליות: המפלגות בישראל , גיורא גולדברג
  )000182740 (מפ.שמור מדעי המדינה לפי גול

  
  . 133-184' עמ, 1990, עם עובד: תל אביב, לשלטון בחרתנו ,יונתן שפירא

  )000107373 ( מדינה לפי חרות ה- שמור מדעי 
  

  . 69 – 55 ' עמ,1998, האוניברסיטה הפתוחה: אביב -תל,  הבחירות בישראל–ממשל ופוליטיקה , ר הרמןתמ
  )000365269( ממ .המדינה לפי אונ- שמור מדעי , 9יחידה , ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל: בתוך

  
אשר אריאן : בתוך. 46 – 15 'עמ, "90-ישראל בשנות ה: מפלגות וגושים, מועמדים ",אשר אריאן ומיכל שמיר

שמור מדעי  (2001, המכון הישראלי לדמוקרטיה:  ירושלים1999הבחירות בישראל , )עורכים(ומיכל שמיר 
  )בי. המדינה לפי בחי

        )001066949(תדפיס וגם ) 000481471(בי . שמור מדעי המדינה לפי בחי
  
  פוליטיקהצבא ו. ד
נח אייזנשטט שמואל : בתוך, "מיון משווה של היחסים בין רשויות אזרחיות לרשויות צבאיות" ,הםלאק. ר.א
  .  120-102' עמ, 1984,  תל אביב,מקראה–מדינה וחברה ) עורך(
  )000019643 ( וח .המדינה לפי מדי- שמור מדעי 

  
, )1(  יונים בתקומת ישראלע: בתוך" הרכיבים האזרחיים של תורת הביטחון הלאומי של ישראל" ,משה ליסק

    .210-191' עמ, 1991
  4כתב עת באולם 

 
ישראל לקראת שנת  :בתוך, "?לקראת צמצום תפקודי של הצבא, ל והחברה הישראלית"צה ", כהןסטיוארט
 .232-215'   עמ,ו"תשנ,  ירושלים,אלפיים

  )000319965 ( לק .המדינה לפי ישר- שמור מדעי 
  

: גן- רמת, שינוי במערכות היחסים בין הדרג האזרחי לבין הצבא בישראל: ?ל" של צהכפיפות יתר , כהןסטיוארט
  . 2006, אוניברסיטת בר אילן, א"מרכז בס

  יש גירסה אלקטרונית, )001106993 ( כפ .שמור מדעי המדינה לפי כהן  
  
  כלכלה ופוליטיקה. ה

 99 ' עמ,1999, 1חוברת ', כרך ב, ה ישראליתסוציולוגי, "ישראל בעידן העולמקומי: בין הנשק והמשק  ",אורי רם
  ) 9008מדור כתבי עת בספריה לחברה או תדפיס . (145 –

  )000554998(וגם תדפיס ) בדלפק (4כתב עת באלם 
  
  אלימות פוליטית. ו

, ליבמן: בתוך, "המקרה של רצח רבין:  היבטים חברתיים ופסיכולוגיים–הסתה ורצח פוליטי  ",אריה נדלר
'  עמ,1988, מרכז רבין לחקר ישראל:  תל אביב.רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח התיכון: צח פוליטי ר, ישעיהו

35 – 48 .  
  )000397045(פו .שמור מדעי המדינה לפי רצח

  
, המכון לחקר השלום:  גבעת חביבהמניעיה ואופיה, האלימות הפוליטית בקרב הערבים בישראל , מוחמד אמארה

1997  
  ) 372047(אל .אמאדינה לפי שמור מדעי המ

  
  .        על פי שיקול דעתו, המרצה שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע מחומר הקריאה במהלך השנה: הערה*


