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 :רקע כללי
מאופיינות כתקופה שבה בלטו והשנים הראשונות במאה העשרים ואחת  םהעשור האחרון של המאה העשרי

שינויים אלו התחוללו כמעט בכל . תהליכי שינוי משמעותיים וגברה המודעות הציבורית והאקדמית לקיומם
, תופעת הפועלים הזריםהתבססות , מדינותגלי העלייה מחבר ה: פוליטית-תחום חשוב מבחינה חברתית

, שינויים בשיטת הממשל, תביעות המיעוט הערבי לשוויוןעליית  , רצח רבין,יך השלוםהסכמי אוסלו ותהל
, ציונות-צמיחת הדיון על פוסט, ס"עלייתה של ש, במבנה המערכת המפלגתית ובדפוסי הפעולה הפוליטיים

 הללו מהווים. ערוצית בתחום תקשורת ההמונים-ערוצית לרב-והמעבר מחברה חד, תרבותיות ופמיניזם-רב
 .לדיונים בכיתה ולכתיבת העבודות, רק חלק מתהליכי שינוי רבים ומגוונים שישמשו כבסיס להרצאות

 
 מטרות

 ,ציונית-מודרנית והפוסט-גישות הביקורתיות דוגמת הגישות הפוסטובתוכן ה הכרת גישות שונות
 .הסוציולוגיה הביקורתית וההיסטוריונים החדשים לסוגיות בחברה ובפוליטיקה הישראלית

 הגידול בתופעת העובדים , על החברה הישראליתמדינות דוגמת השפעת העולים מחבר הניתוח תהליכי שינוי
תגובת הנגד של הצלחת שינוי בבחירות ,  בפרט1999ס בכלל ובבחירות " צמיחתה המטאורית של ש,הזרים

 .וכיוצא באלו 2003
 ה עבודות שכל אחת מהן תתמקד בסוגי2 באמצעות הכתיבה והניתוח המדעי, פיתוח מיומנויות הביקורת

 .מוגדרת
 .   בנושאים שונים תוך מתן דגש למחקרים המעודכנים ביותרהכרת ספרות מחקר

 
 :מטלות

 השתתפות פעילה בשיעורים •

 ידיעת חומר הקריאה על פי נושאי הדיון בכיתה במהלך הלימודים ולקראת הבחינה •

 40% – הלימודים  עבודות לפי ההנחיות שיינתנו במהלך שנת2כתיבת  •

 60% –בחינה מסכמת בסוף השנה  •
 

 :נושאי ההרצאות וחומר הקריאה
 

 21- בישראל בפתח המאה ההמאבק על הזהות הקולקטיבית: מבוא
פוליטיקה הישראלית בתחלילת המאה - המפה של הסוציו- -נאו, -פוסט, -פרו, -פרה", )ג"תשס(אורי רם  •

סוציולוגיה של שלום : בשם הביטחון, )עורכים(אליעזר - בןואורי' ד אלחאג'מאג: בתוך, "העשרים ואחת
 .489-507' עמ, )אוניברסיטת חיפה: חיפה (משתנה ומלחמה בישראל בעידן
 )568788(הב .בשם  שמור סוציולוגיה לפי

 
אלעזר לשם : בתוך, "ישראל כמדינה רב תרבותית בפתח המאה העשרים ואחת", )ד"תשס(אלעזר לשם  •

 .13-112' עמ, )מאגנס: ירושלים( אנוש שונות תרבותית כאתגר לשירותי, )עורכים(ר סטריא-ודורית רואר
 )568764(תר . שונ שמור סוציולוגיה לפי

 

והשלכותיה על  בישראל טמיעתם של לא יהודים בחברה היהודית: התבוללות ישראלית, )2002(אשר כהן  •
 ).אילן-וניברסיטת ברא, מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות: רמת גן (הזהות הקולקטיבית

309.1E529512(הת .  כהן( 
 
מנחם : בתוך, "הרהורים על רב תרבותיות בישראל", )ח"תשנ(רונן שמיר , אבי שגיא, מנחם מאוטנר •

' עמ, )רמות: תל אביב (ויהודית תרבותיות במדינה דמוקרטית-רב, )עורכים(רונן שמיר , אבי שגיא, מאוטנר
76-67. 

 )378040) (רב(וזר  שמור מדעי המדינה לפי
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אשר אריאן ומיכל שמיר : בתוך, "בחירות כזירת מאבק על זהות קיבוצית", )1999(ברוך קימרלינג  •
 .35-56' עמ, )המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים (1996 –הבחירות בישראל , )עורכים(

 )424113(בי .בחי  שמור מדעי המדינה לפי
 
 494-503' ע, )עם עובד: תל אביב (ילידים, שביםמתיי, מהגרים, )ד"תשס(ברוך קימרלינג  •

 )578585(מה .קימ  שמור מדעי המדינה לפי
 

 משנה בחברה הישראלית-קבוצות ותרבויות
 

 העלייה מחבר המדינות

, "התגבשותה החברתית והתרבותית של הקהילה הרוסית בישראל", )2001 ( ליסק משה,לשם אלעזר •
הקבוץ : תל אביב (במעבר  זהות ותרבות–מרוסיה לישראל , )עורכים(משה ליסק ואלעזר לשם : בתוך

 .) סדרת קו אדום–המאוחד 
 )476016(לי .מרו  שמור מדעי המדינה לפי

 
 המחנה החילוני

, )עורכת(אניטה שפירא : בתוך, " מיפוי מחדש–מלחמת התרבות בישראל ", )א"תשס(ישעיהו ליבמן  •
 .249-264' עמ, )מרכז זלמן שזר: ירושלים (מדינה בדרך

982.4E454456(מדי . כץ( 
 
 .337-369' עמ, )עם עובד: תל אביב (ילידים, מתיישבים, מהגרים, )ד"תשס(ברוך קימרלינג  •

 )578585(מה .קימ  שמור מדעי המדינה לפי
 

 החברה החרדית

מכון ירושלים לחקר : ירושלים( מגמות ותהליכים, מקורות: החברה החרדית, )1991(מנחם , פרידמן •
 .80-87; 6-25' עמ, )ישראל

 )183851(חב .פרי  שמור סוציולוגיה לפי
 

 המזרחיים בישראל

יהודה , חנן חבר: בתוך, "אפיסטמולוגיה של מזרחיות בישראל", )ב"תשס(הפורום ללימודי חברה ותרבות  •
 .15-27' עמ, )ליר והקיבוץ המאוחד-מכון ון: תל אביב (מזרחים בישראל, )עורכים(הלר -פנינה מוצפי, שנהב

 )531053(בי .מזר  שמור סוציולוגיה לפי
 

: תל אביב ( אתגר הישראליות–ס "ש, )עורך(יואב פלד : בתוך, "ס"חידה ושמה ש", )2001(יואב פלד  •
 .52-74' עמ, )ח" סדרת תפו–ידיעות אחרונות 

  ) 497774) (פלד(ס" ששמור מדעי המדינה לפי
 

 הציונות הדתית

 .54-112' עמ, )כתר: ירושלים (שיםהדתיים החד,  )2000(יאיר שלג  •
305.6E453047(דת . שלג( 

 
 חוק השבות: משטר ההגירה בישראל

 
 כללי

 .)נבו: ליאון-שריגים(  הלכה למעשה–חוק השבות : חידת הזהות היהודית, )2001(מיכאל קורינלדי  •
 )507552(חי . קור933.015

 
 1950חוק השבות 

אוניברסיטת : תל אביב(א "מאסף כ, הציונות, "יות והשלכות משמעו–חוק השבות ", )1998(דבורה הכהן  •
 .319-289' עמ, )תל אביב והקיבוץ המאוחד

 כתב עת בספריה למדעי החברה 
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 1958? משבר מיהו יהודי
 ).עם עובד: תל אביב (קוו-יהדות כסטטוס, )א"תשס(יגאל עילם  •

 )471013(יה . עיל933.015
 
צבי : בתוך, "'הפוליטיקה של ההסדרה' הזהות הלאומית ומגבלות גבולות", )א"תשס(יחיא -אליעזר דון •

 .100-79' עמ, )צבי-יד בן: ירושלים (ח"תשכ-ח"העשור השני תשי, )עורכים(צמרת וחנה יבלונקה 
990.1E471647(הש . עשו( 

 
ת המרכז למורש: שדה בוקר (גוריון-תשובות חכמי ישראל לבן: זהויות יהודיות, )2000(רפאל -אליעזר בן •
 ).גוריון-גוריון ואוניברסיטת בן-בן

 )489580(רפא -בן  שמור סוציולוגיה לפי
 

 1970פרשת ילדי שליט 
 ).אותפז: תל אביב (ה ממדינת חוק למדינת הלכ–ההסדר , ) 1970 (שולמית אלוני •

 )107128(הס .אלו  שמור מדעי המדינה לפי
מנחם : בתוך, "יות ויהודיות בפרשת שליטמודרנ, זהות אישית וזהות קולקטיבית", )ח"תשנ(פנינה להב  •

, רמות: תל אביב (תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית-רב, )עורכים(אבי שגיא ורונן שמיר , מאוטנר
 .439-409' עמ, )אוניברסיטת תל אביב

 )378040) (רב(רוז  שמור מדעי המדינה לפי
 

 חוק השבות בפתח המאה העשרים ואחת

תיאוריה , "אתנית-או איך הפך חוק השבות את ישראל למדינה מולטי, ם ויוצרוהגול", )2001(יפעת וייס  •
 .69-45' עמ, )2001סתיו  (19, וביקורת

 כתב עת בספריה למדעי החברה
 
, )שוקן: תל אביב וירושלים (ישראל ומשפחת העמים, )ג"תשס(אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין  •
 .222-240' עמ

320.101E569825(יש . יעק( 
 
  .73-86' עמ, )עם עובד ועמותת יהורז: תל אביב (רוח איש, )2000(אסא כשר  •

 )469012(רו . כשר108.1Aמדף פתוח  , פילוסופיה: בספריות
 
 ).אוניברסיטת תל אביב: תל אביב (זכויות הגירה וגבולותיהן: חוק השבות, )ד"תשס(נעמה כרמי  •

 ) 569980(חק . כרמ933.015
 
-רב, )עורכים(רונן שמיר , אבי שגיא, מנחם מאוטנר: בתוך, "לאומיות והגירה", )ח"תשנ(ם גנז חיי •

 .360-341' עמ, )רמות: תל אביב (תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית
 )378040) (רב(רוז  שמור מדעי המדינה לפי

 
 ]ת כלפי חוק השבותהקובץ כולו עוסק בגישות שונו) [ג"תשס (21-20, במעבריהודי ברית המועצות  •

 )זמנית בדלפק (4אולם כתב עת ב
 

 :שסעים בחברה הישראלית
 

 השסע הלאומי
 

, "דמוקרטית- מדינה יהודית–ישראל כדמוקרטיה אתנית : קוו-אופציית הסטטוס") 1999 (סמוחה סמי •
 הערביםאופציות תיאורטיות למעמד  –  דרכים7, )עורכים(אילן פפה , אסעד גאנם, לזר-שרה אוסצקי: בתוך

 .23-77' עמ, )המכון לחקר השלום: גבעת חביבה( בישראל
  )434246(וגם ) 417350(דר .שבע שמור מדעי המדינה לפי
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היבטים : ערבים בישראל-ויחסי יהודים" הדמוקרטיה האתנית"מודל ", )2000 (ורן איפתחאל •
 –ערבי בישראל -השסע היהודי, )עורכות(רות גביזון ודפנה הקר : בתוך, "היסטוריים ופוליטיים, גיאוגרפיים
 . 123-107' עמ, )המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים (מקראה

 )451247(הי .שסע  שמור סוציולוגיה לפי
 

אילן פפה , אסעד גאנם, לזר-שרה אוסצקי: בתוך, "אופציית גבול הפרדיגמה הציונית", )1999 (סבן אילן •
, )המכון לחקר השלום: גבעת חביבה(מד הערבים בישראל  אופציות תיאורטיות למע– דרכים 7, )עורכים(

 .79-121' עמ
 )434246(וגם ) 417350(דר .שבע  שמור מדעי המדינה לפי

 

 הרעה משמעותית במעמד המיעוט הערבי –" קוו מוקשח-סטטוס"האופציה של ", )1999 (אמארה מוחמד •
אילן , אסעד גאנם, לזר-רה אוסצקי ש:בתוך, "נסיגה ממדים דמוקרטיים והתקרבות לשברון אלים: בישראל

המכון לחקר : גבעת חביבה( למעמד הערבים בישראל  אופציות תיאורטיות– דרכים 7, )עורכים(פפה 
 .123-154' עמ, )השלום

  )434246(וגם  ) 417350(דר .שבע  שמור מדעי המדינה לפי
 

  .23-49' עמ, )2003ו סתי (13, תכלת, "כים הערבים"זהותם החדשה של הח", )2002(דן שיפטן  •
 כתב עת בספריה למדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
 :חילוני-השסע הדתי

 

חי והמכון -קרן אבי, ירושלים (דיוקן: יהודים ישראלים, )2002(ץ "חנה לוינסון ואליהוא כ, שלומית לוי •
 ).הישראלי לדמוקרטיה

 )526461(יה .לוי  שמור מדעי המדינה לפי
 

 .7-17' עמ, )מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות: ירושלים (דת ודמוקרטיה בישראל, )ז"תשנ(בנימין נויברגר  •
 )352627(דת .נוי  שמור סוציולוגיה לפי

 

מכון : ירושלים (דת בישראל יישוב סכסוכים בענייני: הפוליטיקה של ההסדרה, )1997(אליעזר , יחיא-דון •
 ).פלורסהיימר למחקרי מדיניות

 )352625(יחיא -דון   לפישמור מדעי המדינה
 

: תל אביב( 21-חילוני בפתח המאה ה-השסע הדתי: מהשלמה להסלמה, )2003(אשר כהן וברוך זיסר  •
 ).שוקן

 )554577(מה .כהן  שמור מדעי המדינה לפי
 

מכון פלורסהיימר : ירושלים ( תסריטים לישראל–יחסי דת חברה ומדינה , )2002) (עורך(שלמה חסון  •
 ).תסריטים מערכתיים (59-121' עמ; )גישת התסריטים (43-46' עמ, )תלמחקרי מדיניו

 )532745(דת .יחס  שמור מדעי המדינה לפי
 
: ירושלים (מסד לאמנה משותפת בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל, )ג"תשס(רות גביזון ויעקב מדן  •

 ). חי-המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן אבי
322.1E  572240(מס.גבי(  

 
 שות ביקורתיות לניתוח החברה הישראליתגי
 

החברה , "סוציולוגיה ממסדית וסוציולוגיה ביקורתית בישראל: החברה ומדע החברה", אורי רם •
 .7-39' עמ, היבטים ביקורתיים: הישראלית

 )222147(הי .חבר  שמור סוציולוגיה לפי
 

ציונות לפוסט -ביקורתיים בין פוסטהיסטוריונים חדשים וסוציולוגיים ", )1996(לורנס . ג, סילברשטיין •
 .122-105' עמ, 8, תיאוריה וביקורת, "מודרניזם

 )516342 (1170 דלפק וגם תדפיס –כתב עת בספריה למדעי החברה 
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, 8, תיאוריה וביקורת, "סוציולוגיה של ויכוח ההיסטוריונים בישראל: זיכרון וזהות", )1996(אורי , רם •
 .32-9' עמ

 )386888 (5881 דלפק וגם תדפיס –י החברה כתב עת בספריה למדע
 

• Kimmerling, Baruch (1995), “Academic History Caught in the Cross-Fire: The Case of 
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