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  ט"תשס, שנתי, ז" נ2, קורס בחירה לתואר ראשון
  אסף מלאך 

  18:00-19:00', יום ג –שעות קבלה , 00 –משרד ' מס
malachas1@gmail.com  

052-8119220 
  

  :תיאור הקורס
 לבחון את המשמעויות וההיבטים השונים של מדינת ישראל בימינו כתוצר של התנועה הציוניתמטרת הקורס 

  .וכמדינת לאום יהודית
  . בהתאם לכך הקורס יחולק לשלוש חטיבות

 בפניה ניצבו היהודים  על רקע בעית הזהות וייחודההחטיבה הראשונה תבחן את צמיחתה של התנועה הציונית
  . 19-ועל רקע פריחתן של התנועות הלאומיות באירופה של המאה ה, בעת החדשה

דיונים הנוגעים לשאלות מתחום , לאום-דיונים בני זמננו אודות מדינת ישראל כמדינתהחטיבה השניה תעסוק ב
, נושאים אלו. ישת האדםהיחסים הבינלאומיים פילוסופיה ותפ, מדע המדינה, ההסטוריה הכללית והיהודית

הגות הליברלית מול ההגות יוצבו בזיקה לדיונים מקבילים בתחומים אלו בעולם המערבי תוך התייחסות ל
, סימבולית בחקר הלאומיות-האסכולה המודרניסטית מול האתנו, הרפובליקנית והלאומית, הקומיוניטרית

  .ועוד, קולוניאליות-ופוסטודרניות מ-  גישות פוסטכביטוי של "חדשים"הסטוריונים וסוציולוגים 
וזאת בהתאם להעמקה , 21-הקורס יתמקד באתגריה של מדינת ישראל כמדינה יהודית במאה ה, בחלקו האחרון

  . בהבנת משמעותה של מדינת הלאום היהודית בחלקים הקודמים
  

  :חובות הקורס
  נוכחות בשעורים והשתתפות פעילה  .א
 קריאת חומרים לקראת השעורים  .ב
  סכםמבחן מ  .ג
  

  :נושאי הקורס ורשימת קריאה
    בעת החדשההזהות היהודית התנועה הציונית ובעית –' חטיבה א

  והפתרון הציוני לגווניוהזהות היהודית בעת החדשה  -מבוא  .1
 לאומיות, אורתודוכסיה, התבוללות, הרפורמ

  
  בובר, הרב קוק, בוטינסקי'ז, סירקין ובורוכוב, אחד העם, הרצל

  .2004, אור יהודה, הוצאת דביר, אם גרמנירקווי', אילון ע
  )001066424 (ה"יה תשס.איל D5(43):  והשאלה מוגבלת, מדף פתוח, היסטוריה: בספריות

  
  .1977, ם- י, 19-המאה ה: ית בעת החדשהההגות היהודתולדות , 'שביד א

   )000132566 (תו.המדינה לפי שבי-שמור מדעי
  

  .ן"תש, א"ת, 20- התולדות ההגות היהודית במאה', שביד א
  ) 000135147 (ן"תו תש.שבי A19: השאלה מוגבלת, פילוסופיה, יהדות: בספריות

  
  .1987, א"ת, יהודית בעת החדשההמחשבה ה ', נרוטנשטרייך
   )000232331 (    ז"מח תשמ.רוט A19:  ספרות, פילוסופיה: בספריות

  
  .1980, א"ת, הרעיון הציוני לגווניו', אבינרי ש
   )000102891 (  רע.המדינה לפי אבי-עישמור מד

   
  .ג"תשס, ם-י, האידיאולוגיה הציונית', שמעוני ג

   )000479514 (א"אי תשס.שמע 933.601
  
  דמיון ושוני– והתנועה הציונית 19- תנועות לאומיות במאה ה .2

   .1976, ם-י, לאומיות יהודית', שביד א
   )000132524 (ב"לא תשל.שבי D601 : חינוך, השאלה מוגבלת, מדף פתוח: בספריות
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  המסורת–עם ועדה , י"אלעזר ד: בתוך, "רציפות ותמורות בהגות המדינית היהודית", זיסר' וב' דון יחיא א
   .100-134' עמ, א"תשנ, ם-י, המדינית היהודית והשלכותיה לימינו

   )000155821(    ועד.המדינה לפי עם-שמור מדעי
  

  .  1999, 1 תרבות דמוקרטית: בתוך, "ישראל כמקרה חריג: טיה כנגד לאומיותדמוקר", זיסר' וב' דון יחיא א
   )000465202 ( כתב עת בספרייה למדעי החברה וגם תדפיס 

  
  .405-421' עמ, ח"תשמ, ד, נגציון, "המימד ההסטורי של הלאומיות היהודית"', אלמוג ש
   כתב עת–מדף פתוח , יהדות: בספריות

  
  .53-67' עמ' עמ, ב"תשמ,  איהדות זמננו, " בלאומיות היהודית המודרניתעל עם וארץ"', אלמוג ש
   )000568385(תדפיס  וגם כתב עת–מדף לכתבי עת , יהדות: בספריות

 
H. Seton-watson, Nations and Ststes, London, 1977, Ch. 10. 
 אין
 

  מולדת מול ארץ ייעוד–ארץ ישראל במסורת היהודית  .3
  .9-23' עמ, ט"תשנ, 18 אלפיים: בתוך, "כרוניקה של דיסוננס: דת והאתוס היהודיהמושג מול"', דגן ח

  כתב עת בספרייה למדעי החברה
 

  ארץ,)עורך(' רביצקי א: בתוך, "ערכי לארץ ישראל במקורות ישראל-היחס הדו: ארץ חמדה וחרדה"', רביצקי א
  .1-41' עמ, 1998, ם-י, ישראל בהגות היהודית בעת החדשה

   )000384115(   ח"יש תשנ.ארץ A18:  השאלה מוגבלת, פילוסופיה , יהדות: תבספריו
  

  .9-44' עמ, תשנב, 4 אלפייםבתוך "  אנתרופולוגיה ישראלית–על המקום ", גורביץ וארן
   כתב עת–ספרות , יהדות: בספריות

  
,  מטציון, " בית שניתפיסת ההבטחה במקורות מימי בית ראשון וימי, זכות וחובה: ירושת הארץ", וינפלד' מ

  .115-137' עמ. תשמד
   כתב עת–מדף פתוח , יהדות: בספריות

  
  .1979, א"ת, יעודהמולדת וארץ י', שביד א
E041 000148467 (ט"מו תשל.שבי (   

  
  .83-102' עמ, ט"תשנ, סתיו, 5 תכלת: בתוך, "אבות הציונות ומיתוס הלידה מן הארץ"', שגיב א

  הכתב עת בספרייה למדעי החבר
  

  .27-54' עמ, 1984, א"ם ות-י, בזכות הנורמליות: בתוך, " הפתרון הנברוטי–הגולה ", ב"יהושע א
   )000137250(   ם"בז תש.יהו 933.608.1

  
  מדינת ישראל בימינו –' חטיבה ב

 ?לאום או ציויליזציה, דת:  לדורותיההיהדות .1
בראלי ' וא' גינוסר פ: בתוך, "וריוניםבשולי פולמוס ההסט?  אמצאה ציונית–האומה היהודית "', מינץ מ

  .31-51' עמ, ז"תשנ, שדה בוקר, פולמוס בן זמננו: ציונות, )עורכים(
    )000338539 (פו.שמור סוציולוגיה לפי ציו

  
  .2002, אוניברסיטת בן גוריון, הציוויליזציה היהודית, נ"אייזנשטדט ש 

  ) 000554496 (  ג"צי תשס.איז 933.01
 
D. Goodblatt, Elements of ancient Jewish Nationalism, New York, 2006. 
D01 GOO e  (001119683 ) מדף פתוח: בספרייה  
 
S. Grosby, Biblical Ideas of Nationality: Ancient and Modern, Winona Lake, Ind., 2002. 
T183.2 GRO b (000575297 ) מדף פתוח : בספרייה  
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S. Grosby, "The Biblical 'Nation' as a Problem for Philosophy", in: Hebraic Political Studies 1, Fall 
2005, pp. 7-23. 
Journal 
 
H. Kohn, The Idea of Nationalism, New York, 1944, Ch. 2. 
 אין
 
D. Mendels, The Rise and Fall of Jewish Nationalism, New York, 1992. 

D12 MEN r (000214253 ) מדף פתוח:  בספרייה  
 
D. Mendels, The land of Israel as a Political Concept in Hasmonean literature, Tuebingen, 1987. 

E92 MEN l(000061085 )  מדף פתוח:  בספרייה  
 
 ישראלי-חקר הלאומיות המודרני ויישומו למקרה היהודי .2

  .1994 ,א"ת, קהילות מדומינות', אנדרסון ב
   )000411697  (קה.המדינה לפי אנד-דעישמור מ

  
 - ציונות , ]עורכים[בראלי ' וא' גינוסר פ: בתוך, "תאוריות על הלאומיות ומידת חלותן על הציונות"', בן ישראל ח

  .203-222' עמ, ז"תשנ, שדה בוקר, פולמוס בן זמננו
   )000338539 (פו.שמור סוציולוגיה לפי ציו

  
   .1994 ,א"ת, לאומיות ולאומים', גלנר א

    )001110390 (לא.שמור סוציולוגיה לפי הוב
  

  .2006 ,א"ת, הוצאת רסלינג, לאומים ולאומיות מאז עידן המהפכה', הובסבאום א
   )001110390 (לא.שמור סוציולוגיה לפי הוב

  
  ).בדפוס (2008, ם-י, הוצאת שלם, בנייתן של אומות',  אייסטינגזה

   )001157673(  היסטוריה   : בספרייה
  

  .ל"מבוא לנ', מלאך א
  )פרטים חסרים(
  

בראלי ' וא' גינוסר פ: בתוך, "הציונות במבחן התאוריות של הלאומיות והמתודה ההסטוריוגרפית"', פפה א
  .223-263' עמ, ז"תשנ, שדה בוקר,  פולמוס בן זמננו- ציונות , ]עורכים[

   )000338539 (פו.שמור סוציולוגיה לפי ציו
  

U. Ozkirimli, Theories of Nationalism - A Critical Introduction, N.Y, 2000 .  
320.54 SMI t (000145637 ) 
 
A.D. Smith, Nationalism and Modernism, London and New York, 1998. 

היסטוריה : בספרייה  320.5401 SMI n (000553835 ) 
 

 ?  מה עדיף– לאום-  מדינתואתרבותית -רב,  ניטרלית– מדינת ישראל .3
  .2005, א"ם ות-י, הפרוייקט הרב תרבותי בישראל –בזכות ההבדל ', יונה י

E306 001095032 (  ה"בז תשס.יונ(    
  
  .74-76' עמ, 1995',  מב,גשר, "מדינה של תושביה אזרחיה", עילם' י

  כתב עת: בספרייה יהדות
  
   .167-172' עמ, ד"תשנ, ב, משפט וממשל, "חברה ולאום, שתי תפיסות של יחיד", שטרנהל' ז

   כתב עת בספרייה למדעי החברה
  

ארלס טיילור 'המודל הקהילתני של צ: מדינת לאום יהודית רפובליקנית או מדינה אזרחית ליברלית', זמיר א
, אוניברסיטת בר אילן,  מוסמך תוארעבודה לשם קבלת, והפולמוס אודות אופי המרחב הציבורי במדינת ישראל

  .ב"תשס
  )000521479   (ב"מד תשס.פי זמיבדלפק ל
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  מיון הטיעונים–הצידוקים לקיומה של ישראל כמדינת לאום בימינו  .4
  .51-88' עמ, ג"סתיו תשס, 13 תכלת: בתוך, "הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה: המדינה היהודית"', גביזון ר

  כתב עת אלקטרוני בספרייה למדעי החברה+ כתב עת 
  

  .2003, ם-י, תרבותי- מבט רב–דמוקרטית מדינה יהודית ו, ד"דנאל א
E322.1 000575638 (ג"מד תשס.דנא(  

  
  .5פרק , 2006, א"ת,  ניתוח פילוסופי של בעיות ציבור ישראליות–מריכרד ואגנר עד זכות השיבה ', גנז ח

E990.01001110394 (ו "מר תשס. גנז(  
  

Y. Hazoni, "On the National State, Part 2: The Guardian of the Jews" in: Azure 13, Summer 2002, 
pp. 133-165. 
 Journal + EJournal יהדות : בספרייה  
 
Y. Hazoni, "On the National State, Part 3: Character " in: Azure 14, Winter 2003 , pp. 107-144. 

 Journal + EJournalיהדות: בספרייה  
 

 שת האדם בעידן גלובלי תפי– מקומה של הלאומיות בעידן גלובלי .5
  .ג"א תשס"ת,  מדינת לאום יהודית וזכויות אדם–ישראל ומשפחת העמים , רובינשטיין' וא' יעקובסון א
E320.101  000569825 (  ג"יש תשס.יעק(   

  
עין ,  ספר היובל ליוסקה אחיטוב–תרבות יהודית בעין הסערה : בתוך, "ביקורת שיח הזהות היהודי"', שגיא א
  .248-292' עמ, ב"שסת, צורים

   )000539283 (  ב"תשס) תרב(אחי A088פילוסופיה  , מדף פתוח, יהדות: בספריות
  

J. Waldorn, “Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative”, in: University of Michigan 
Journal of Legal Reform, 25, 1992, pp. 751-793. 
  אין

 
  מתודה פוסטמודרנית– "הסטוריונים החדשים"ההסטוריוגרפיה הציונית וה – ישראל הציונות וערביי ארץ .6

  .א"תשנ, א"ת, 1947-1949, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים', מוריס ב
E325.21  000152326 (  א"לד תשנ.לפי מור(   

  
: בתוך, " לפוסטמודרניזםציונות- בין פוסט–הסטוריונים חדשים וסוציולוגים ביקורתיים "', ג"סילברשטיין ל

   .1996קיץ , 8 תיאוריה ובקורת
   דלפק– 4 אולם –כתב עת בספרייה למדעי החברה 

  
 יהודים חדשים: בתוך, ""ההסטוריונים החדשים"אודות - הוויכוח על–פוליטיקה וזכרון קולקטיבי "', פירא אש

  . 19-45' עמ, 1997, א"ת, יהודים ישנים
   )000357181 (יה.שמור סוציולוגיה לפי שפי

  
, א"ת, ציוני- תשובה לעמית פוסט, )עורך(פרילינג ' ט: בתוך, "על מצבה של ההסטוריוגרפיה בישראל", ' יגלבר
  .109-172' עמ, 2003

   )000560121 (  ג"לע תשס.תשו  933.601
 
  בחינה בקורתית– פוסטקולוניאליזםציונות ו .7
 קולוניאליות והמצב, )עורך(שנהב ' י:  בתוך,"מגמות במחקר הפוסטקולוניאלי", חבר' שנהב וח' י

  .189-200' עמ, 2004, ם- י, הפוסטקולוניאלי
   )000594524 (וה.שמור סוציולוגיה לפי קול

 
, ]עורך[' ויץ י: בתוך, " מבט השוואתי על קולוניאליזם מהול באסיה ואפריקה–הציונות כקולוניאליזם "', פפה א

  .345-365' עמ, 1997, ם-י, וריוגרפיה ציונית מאה שנות היסט–בין חזון לרוויזיה 
   )000358252(   חז.שמור סוציולוגיה לפי בין
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, )עורך(פרילינג ' ט: בתוך, " נקודות ראות לוויכוח על הציונות והקולוניאליזם–לשכוח את אירופה "', בראלי א
  .294-317' עמ, 2003, א"ת, ציוני-תשובה לעמית פוסט

  )000560121 (  ג"לע תשס.תשו  933.601
  

מול הגאוגרפיה ' ההסטוריונים החדשים '–?  מפעל קולוניאליסטי–ההתיישבות בארץ ישראל "', אהרונסון ר
 .340-354' עמ, ז"תשנ, שדה בוקר, פולמוס בן זמננו: ציונות, ]עורכים[בראלי ' וא' גינוסר פ: בתוך, "ההיסטורית

  )000338539 (פו.שמור סוציולוגיה לפי ציו
  

  21- אתגריה של מדינת ישראל והציונות במאה ה–' בה גחטי
  צדק חברתי–' אתגרי הציונות א .1

  .77-101' עמ, ג"תשס,  יגאקדמות, "עקרון ההזדמנות החוזרת: צדק חברתי לאורו של דין היובל"', בפורת 
  מדף לכתבי עת בספרייה המרכזית  כתב עת, יהדות: בספריות

  
  .63-89' עמ, ד"תשס, 17 תכלת, "הודיתעל תורת הכלכלה הי", י"ץ יליפשי

  כתב עת אלקטרוני בספרייה למדעי החברה+ כתב עת 
  

, "תרומת האפשרית של המסורת היהודית ההלכתית ליצירת צדק חברתי במדינה יהודית דמוקרטית"', הלינגר מ
  .34-69' עמ, ד" תשס,צדק חברתי ומדיניות כלכלית במדינה יהודית

E322.1  000583730 (ד"חב תשס.צדק(   
  

  .ו"תשנ, רמת גן, יסודות החירות והצדק החברתי לאור חזונם של נביאי ישראל', שביד א
   )000306918 (ו"יס תשנ.שבי 320.01(2)

  
  תחית היהדות–' אתגרי הציונות ב .2

  .179-202' עמ, ז"תשס, דברים ושברי דברים, "נחוץ כור היתוך אבל הפעם יהודי"', ענברי א
   )001131300 (ז"וש תשס. דברE322.1   מדרשה לבנות  ,חינוך: בספריות

 
  ישראל והתפוצות–' אתגרי הציונות ג .3

  .1994סתיו , 5 תאוריה ובקורת, "על המקום של היהודים: אין מולדת לישראל"', וי' בויארין ד
  דלפק– 4 אולם –כתב עת בספרייה למדעי החברה 

  
  .71-94' עמ, ח"שבט תשנ, אקדמות ד, "?שכיות היהודיתהאם מהווה מדינת ישראל איום על ההמ"', רבקין י
  מדף לכתבי עת בספרייה המרכזית  כתב עת, יהדות: בספריות

  
   .א"תשמ, ם-י, שיח-רב, מרכזיות ישראל בחיי העם היהודי,  ואחרים'שביד א

  )000258333 (א"יש תשמ.מרכ  933.48


