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  מטרת הקורס
התנועות החברתיות והיחסים , העמקת ההיכרות של הסטודנטים עם היבטים תיאורטיים של תחומי המפלגות

 השינויים המתחוללים בו בעשורים ,עם שדה המפלגות והתנועות החברתיות בישראל ובעולם המערבי, ביניהן
פיתוח יכולת לחשיבה עצמאית וליישום מודלים תיאורטיים ביחס למציאויות פוליטיות  .האחרונים וגורמיהם

   .שונות
  

  דרישות הקורס
  .  המבחן יכלול שאלות פתוחות וכן מושגים):60% (מבחן
 העבודה תימסר ).הסבר בהמשך(פציפי העבודה תכלול יישום של אחד מנושאי הקורס בהקשר ס ):30% (עבודה

  .  שבועות לאחר מכן6לסטודנטים לפני חופשת הסמסטר ותוגש  עד 
  .תוך הקשבה לזולת, השתלבות בדיונים הנערכים בכיתה ותרומה להם): 10%(השתתפות 

                                                   
  .קורס תנאי לקבלת ציון ב–) 60(ציון עובר בבחינה 

  
  נושאי השיעורים ורשימת הקריאה

  
  מבוא תיאורטי  .א
    

  קריאה
, )עורך(ברוך זיסר :  בתוך302 – 263' עמ, "גישה תפקודית לפוליטיקה השוואתית: מבוא", גבריאל, אלמונד. 1

  .1993, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, מדע המדינה לגווניו
 )234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע 

  
2. Inglehart, Ronald, “The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial 
Societies”, American Political Science Review, (1971), 65, pp. 991 – 1017. 
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    מפלגות במערב.ב

  קריאה
1. Lipset, Seymour Martin and stein Rokkan, "Cleavage Structures, Party Systems and Voter 

Party Systems , .)eds(Seymour Martin Lipset and stein Rokkan : in, "An Introduction: Alignments
.64 – 1. pp, Free Press, New york,  )1967 (and Voter Alignments 

 PAR  (451737)שמור מדעי המדינה לפי 
 
2. Hauss, Charles and David Rayside, "The Development of New Political Parties in Western 
Democracies Since 1945", in: Louis Sandy Maisel and Joseph Cooper (eds.), Political Parties: 
Development and Decay, (1978), Beverly Hills: Sage, pp. 31 – 58. 
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  .1998, הקיבוץ המאוחד: תל אביב, קץ המפלגות, )עורך(
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  מפלגות בישראל.ג
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 – 87' מע, 1992, רמות:  תל אביב, ממפלגות המון למפלגות אלקטוראליות–המפלגות בישראל , גיורא, גולדברג. 1
126 .  

 )182740(מפ .שמור מדעי המדינה לפי גול
  
דני קורן :  בתוך178 – 167' עמ, "צמיחת מפלגות חדשות בישראל: ישן מפני חדש תוציאו", גיורא,  גולדברג.2
  .1998, הקיבוץ המאוחד: תל אביב, קץ המפלגות, )עורך(

 )373364(המפ .שמור מדעי המדינה לפי קץ
  
  תנועות חברתיות במערב. ד

  קריאה
' עמ, 1996, הפתוחה' האוני :תל אביב', כרך ב, ומחאה פוליטיתתנועות חברתיות : מלמטה למעלה, תמר, הרמן. 1

39  - 67.  
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  תנועות חברתיות בישראל. ה

  קריאה
  .128 – 102, 84 – 71' עמ, החברה האזרחית בישראל: בין גיוס לפיוס, יעל, ישי. 1
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  ר שלמה אגוז"ד :המרצה
  

  ניתוח של תנועה חברתית חדשה
  

ובחנו באיזו מידה ) לא בישראל(ה משנות השישים ואילך במדינה מערבית הופיע חדשה שתנועה חברתיתבחרו 
  .תה את הידוע לנו מן המחקר אודות תנועות חברתיותהופעתואמת 

  
זיקה בין התפתחויות  חדשות ולתנועות חברתיותשינויים בתרבות הפוליטית המובילים לצמיחת התייחסו גם ל

  . המפלגותלבין התפתחויות בתחוםהתנועות החברתיות בתחום 
  

  :מבנה העבודה
  

  .השאלה המרכזית בה ומהלכה,  הצגת נושא העבודה–) עמוד אחד(מבוא 
  

פרק זה צריך לכלול את , במקרה דנן.  הבסיס התיאורטי לדיון שתקיימוהצגת –)  עמודים3-4(רקע תיאורטי 
לשינוי ערכים להתייחס בקצרה , התייחסויותיו של אלמונד לנושא קבוצות האינטרס ותפקודן במערכת הפוליטית

יש להציג רה הצורך ק במ.וכן להציג את המאפיינים המייחדים תנועות חברתיות חדשותבחברות מערביות 
  .נוספות אותן תבקשו ליישם בעבודהנקודות 

  
, חשוב להתייחס כאן למושגים. ה שבחרתםתנועל הצגת עובדות היסוד הנוגעות –)  עמודים1-2(רקע היסטורי 

  .דומה במידה ויהיה על הקורא להכירם לשם הבנת המשך העבודהכאירועים ו, אישים
  

  .שהוצגו בפרק התיאורטי לאור התיאוריות התנועה החברתיתניתוח  –)  עמודים6-7(דיון 
  

  : בדיונכם התייחסו לנקודות הבאות
  
 .להתפתחויות בתרבות הפוליטית של המדינה המדוברתהחברתית ה תנועהעריכו את הקשר בין הופעת ה  .א
  .העריכו באיזו מידה ממלאת התנועה החברתית את הפונקציות שהן ממלאות לדעת אלמונד  .ב
  ? התנועות החברתיות החדשותבאיזו מידה תואמת התנועה את אפיוניהן של  .ג
  ?  בעדכון עמדותיהןהתנועה החברתית החדשה לצמיחת פוליטיותבאיזו מידה הגיבו המפלגות ה  .ד
  

מאפייניה ותפקודה של התנועה , האומנם גורמי עלייתה: הערכה כוללת – ) עמודים1-2(סיכום ומסקנות 
  ?החברתית החדשה תואמים את הנלמד בקורס לגבי תנועות מסוג זה

  
  .)8.3 ('בונה בסמסטר ראשהרצאה הה :מועד הגשת העבודה

  
יש לפנות . )21.12עד (מיום הצגת העבודה בכיתה  ארבעה שבועות צריכה להיות מאושרת עד התנועהבחירת 

  .לאישור לאחר חיפוש חומר ביבליוגראפי בנושא
  

  . עמודים16 עד :היקף העבודה
  

  : ניתן למצוא דף זה בכתובת !ף ההנחיות המחלקתיאקדמית בהתאם  לדהיש להקפיד על כללי הכתיבה 
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