
  

  אוניברסיטת בר אילן
  המחלקה למדעי המדינה

  ציונותו לאומיות -  01-837-71
  ט"תשס, קורס לתואר שני

  אליעזר יחיא - דון' פרופ
  
   הבחנותו הגדרות :לאומיותלאום ו. 1

  .1 פרק   )ג"תשס( ,החברה ההיסטורית הישראלית :ירושלים  ,האומה בהיסטוריה ,סמית. אנתוני ד
  )000544890 (אמ.מיהמדינה לפי ס- שמור מדעי 

  
  1983, 5-19: 12,  רבעון להסטוריה:  ,זמנים, "לאומיות ולאומנות", ישעיהו ברלין

   בספרייה למדעי החברהכתב עת 
    

  .5, 1פרקים   ) ד"תשנ( ,האוניברסיטה הפתוחה ) :אביב-תל( ,לאומים ולאומיות, ארנסט גלנר
  )1 פרק – 1114837(ס  וגם תדפי)000261297 (לא.המדינה לפי גלנ- שמור מדעי

  
  היבטים השוואתיים: לאומיות וציונות. 2

הוצאת  ] :באר שבע[   ,מסות ומאמרים על לאומיות וציונות: בשם האומה, "על הציונות כלאומיות", ישראל-חדוה בן
  .99-147'  עמ).ד"תשס( ,גוריון בנגב-הספרים של אוניברסיטת בן
  )1126856(בש .ישר- שמור מדעי המדינה לפי בן

  
: לאומיות ופוליטיקה יהודית, )עורכים(ריינהרץ ואחרים ' י, "הלאומיות היהודית כלאומיות אתנית", שמעוניגדעון 

, אוניברסיטת ברנדייס, מכון טאובר: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל  :ירושלים    ,פרספקטיבות חדשות
  .81-92'  עמ.ז"תשנ ,בוסטון

  )1116739(וגם תדפיס ) 000327107(  ופ.המדינה לפי לאמ- שמור מדעי
  
  מקורות הלאומיות ומקורות הציונות. 3

  .2 פרק    )ג"תשס( ,החברה ההיסטורית הישראלית : ירושלים ,האומה בהיסטוריה, סמית. אנתוני ד
  )000544890 (אמ.המדינה לפי סמי-  שמור מדעי 

  
הספריה  : האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע :ירושלים    ,האידאולוגיה הציונית, גדעון שמעוני

  .2 פרק   )א"תשס( ,ההסתדרות הציונית העולמית, הציונית
  )000479514 (  א"אי תשס.שמע 933.601

  
  זרמים בציונות. 4

 ,)מ"תש( ,עובד עם ) :תל אביב( .פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית :הרעיון הציוני לגוניו, שלמה אבינרי
  .182-215, 131-144, 89-118' עמ

  )131-144 ' לעמ000567681( וגם תדפיס )000102891(  רע.המדינה לפי אבי- שמור מדעי
  
   בתנועה הציוניתו בחברה המודרניתודת  לאומיות. 5

הוצאת הספרים של אוניברסיטת  ] :באר שבע[  , מסות ומאמרים על לאומיות וציונות:  ,בשם האומה, ישראל-חדוה בן
  .151-198' עמ ).ד"תשס( ,ון בנגבגורי-בן

  )1126856(בש .ישר- שמור מדעי המדינה לפי בן
  

   ,'כרך ט, הציונות, "תפיסות של הציונות בהגות היהודית האורתודוכסית", יחיא-אליעזר דון
  1984, 55-94 'עמ

  כתב עת בספרייה למדעי החברה
  

   ג"תשמ ,עובד עם ] :אביב-תל[  , הזרם הדתי בציונות ,)עורכת(אניטה שפירא , "?פרדוכס: הציונות הדתית", דוד ויטל
  .11-17' עמ

  )000016606(  הד.המדינה לפי זרם- שמור מדעי
  
  



  

  הדת האזרחית בחברה המודרנית ובישראל: לאומיות כדת. 6
בדת האזרחית של  התפתחויות ותמורות: תרבות מסורתית בחברה מודרנית", יחיא וישעיהו ליבמן-אליעזר דון

  .461-485 'עמ, 4/ח"חוברת כ, מגמות, "ישראל
  כתב עת בספרייה למדעי החברה 

  
  בישראל ובמדינות המערבוזהות לאומית דמוקרטיה  .7

-9' עמ, 1 כרך ,תרבות דמוקרטית, "ישראל כמקרה חריג: דמוקרטיה כנגד לאומיות", יחיא וברוך זיסר-אליעזר דון
22 ,1999  

  )000465202(למדעי החברה וגם תדפיס כתב עת בספרייה 
  

צמרת ' און וצ-בר' מ, "1958 –' מיהו יהודי'המשבר בשאלת : זהות לאומית ופוליטיקה, דת", יחיא-אליעזר דון
   .88-143' עמ, )2002 (דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל: שני עברי הגשר , )עורכים(

  )000518726 (עב.שמור מדעי המדינה לפי שני
  

הקיבוץ :  מכון ון ליר בירושלים ] :ירושלים[ , מתחים וסיכויים: יהודית ודמוקרטיתישראל כמדינה , גביזוןרות 
  .1פרק  ).1999( ,המאוחד

  )000422612 (יש.שמור סוציולוגיה לפי גבי
  
  ורדיקליזם פוליטי  דת, לאומיות. 8

בישראל ובמזרח  דת ולאומיות, )עורך(ץ נרי הורובי, "עלייתה העולמית של הלאומנות הדתית", מרק יורגסמאייר
  .52-70'  עמ)2002ג "תשס( ,מרכז יצחק רבין לחקר ישראל: עם עובד  ) :תל אביב( ,)2002 (התיכון
320.54E 000546009 (  ג"ולא תשס.דת(  

  
, )עורכת(אניטה שפירא  ,"הישיבות הלאומיות בישראל: פונדמנטליזם דתי ורדיקליזם פוליטי", יחיא-אליעזר דון
   .431-470' עמ  )ח"תשנ( ,ישראל מרכז זלמן שזר לתולדות :ירושלים   , השנים הראשונות50: עצמאות

 )000369417 (חמ.המדינה לפי עצמ- שמור מדעי
  
  ביקורת הלאומיות וביקורת הציונות. 9

: מלאום לאום ,)עורכים(שביד ' רוטנברג וא' נ, "לאומיות-הערות על הפוסט: המדינה נגד הלאום", מעוז עזריהו
  ).ח"תשס( ,המאוחד הקיבוץ :מכון ון ליר בירושלים  ] :ירושלים[  . עם ולאומיות, עיונים בשאלות של זהות לאומית

  )001150890 (ח"מל תשס.לאם 933.601
  

  .2פרק  ).ו"תשמ( ,עם עובד ) :תל אביב(  ,קנאי האיסלם, עמנואל סיון
 )000042986 (קנ.המדינה לפי סיו- שמור מדעי

  
, חיים אבני :העורכים( / קובץ מאמרים  הציונות ומתנגדיה בעם היהודי, "הציונות והאתגר הכנעני", עקב שביטי

  .329-338' עמ .ן"תש ,הספריה הציונית :ירושלים    ).גדעון שמעוני
  )135889(ומ .שמור מדעי המדינה לפי ציו

  
קריית שדה   , פולמוס בן זמננו: ציונות, )עורכים(ראלי ב' גינוסר וא' פ, "פוסט ציונות ואנטי ציונות", און-מרדכי בר

אוניברסיטת תל אביב , ש חיים וייצמן"המכון לחקר הציונות ע: קריית שדה בוקר , המרכז למורשת בן גוריון :בוקר 
       475-508'  עמ1996ז "תשנ ,הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב: 

  )000338539(  פו.שמור סוציולוגיה לפי ציו
  

מיות דת ולאו, "ביקורת הלאומיות וההכרעות הפוליטיות במדינת ישראל, הערצת הרוח: הרב שך", בנימין בראון
  .242-278'  עמ)2002ג "תשס( ,מרכז יצחק רבין לחקר ישראל: עם עובד  ) :תל אביב (,בישראל ובמזרח התיכון

320.54E 000546009 (  ג"ולא תשס.דת(   
  


