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- מדינה יהודית–ישראל כדמוקרטיה אתנית : קוו-אופציית הסטטוס") 1999 (סמוחה סמי )ח(

אופציות  –  דרכים7, )עורכים(אילן פפה , אסעד גאנם, לזר-שרה אוסצקי: בתוך, "דמוקרטית
 .23-77' עמ, )המכון לחקר השלום: גבעת חביבה( ראלביש תיאורטיות למעמד הערבים
 )1066753 (10096וגם תדפיס ) 434246(דר .שבע שמור מדעי המדינה לפי

 
 .129-95' עמ. מרכז יפה: אביב -תל . ביטחון בצל איום) 1999. (אשר,  אריאן)ח(

 )1066815 (10095וגם תדפיס ) 422604(בט .ארי שמור מדעי המדינה לפי
 
ניתוח על פי מודל : ס"הצלחתה האלקטוראלית המתמשכת של ש", )א"תשס( פלד  יואב)ח(

 1999הבחירות בישראל , )עורכים(אשר אריאן ומיכל שמיר : בתוך,  "חלוקת העבודה התרבותית
 .137-169' עמ, )המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים(

 )1066826 (10116וגם תדפיס ) 481471(בי .בחי שמור מדעי המדינה לפי
  
-תל,  ממפלגות המון למפלגות אלקטוריאליות: המפלגות בישראל ) 1992. (גיורא,  גולדברג)ח(

 .159-127' עמ. רמות: אביב 
  )1066940 (10117וגם תדפיס ) 182740(מפ . גולשמור מדעי המדינה לפי

 
  הדמוקרטיה הישראלית החדשה–ימי ירושלים האחרונים , )2001( אברהם דיסקין )ח( 
 .64-52' עמ, )מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות: ירושלים(

 )1066943 ( 10118וגם תדפיס ) 476153(ימ .דיס שמור מדעי המדינה לפי
 
: אביב - תל. הבחירות בישראל–ממשל ופולטיקה  ) 1998(בנימין ,  נויברגר.1998. תמר,  הרמן)ח(

 .69-55'  עמ, 9 יחידה .האוניברסיטה הפתוחה
 )365269(ממ .אונ שמור מדעי המדינה לפי

  
אשר אריאן ומיכל : בתוך, "בחירות כזירת מאבק על זהות קיבוצית", )ט"תשנ( ברוך קימרלינג )ח(

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

 
-15' עמ, "90-ישראל בשנות ה: מפלגות וגושים , מועמדים) "2001(מיכל , אשר ושמיר,  אריאן)ח( 

המכון הישראלי : ירושלים (1999הבחירות בישראל , )עורכים(אשר אריאן ומיכל שמיר : בתוך. 46
 ).לדמוקרטיה

 )1066949 (10200וגם תדפיס ) 481471(בי . בחישמור מדעי המדינה לפי
 
המשמעות החברתית של השירות הצבאי בישראל ) "2001. (אור ישראל, סטיוארט ובגנו,  כהן)ח( 

 .4-5, תרבות דמוקרטית: בתוך . 131-150' עמ,  "מבט מחודש: 
 4 אולם  - עת בספריה למדעי החברה-כתב

 
כרך ,  ישראליתסוציולוגיה, "ישראל בעידן העולמקומי: בין הנשק והמשק ) "1999. (אורי,  רם)ח(
 .145-99' עמ. 1חוברת ', ב

 )554998 (9008  וגם תדפיס 4 דלפק הספרנית באולם -עת בספריה למדעי החברה  -כתב
 
אביב -תל,  מנהיגות פוליטית חדשה במערב  ובישראל–פולטיקאים -הטל) 2004. (אורית,  גלילי)ח( 

 . 73-55' עמ. רמות: 
324.22E588981(טל . גלי( 

 
 


