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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 

 ה"ס תש-שאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית  נו71-816-01
 גיורא גולדברג' פרופ
 18:00-20:00' יום ג

 12:00-10:00' יום ב: קבלת קהל
 נוכחות

 . הנוכחות בשיעורים היא חובה
 

 קריאת חובה
 

 התפתחויות במדע המדינה בישראל
 
חוברת , ממשל ויחסים בינלאומיים, מדינה, "ותה של הפוליטולוגיה הישראליתדל",  אהוד שפרינצק-

  .107-95' עמ, )ג"אביב תשמ (21
 עת בספריה למדעי החברה-כתב

 
 גישות לחקר הפוליטיקה הישראלית

 
אצל אורי , "סוציולוגיה ממסדית וסוציולוגיה ביקורתית בישראל: החברה ומדע החברה",  אורי רם-

 .1993, ברירות, א"ת, היבטים ביקורתיים: רה הישראליתהחב) עורך(רם 
 )222147(הי .שמור סוציולוגיה לפי חבר

   
 אידיאולוגיה ושסעים

 
 .294-272, 39-9' עמ, 1990, עם עובד, אביב-תל, מצוקות באוטופיה,  דן הורוביץ ומשה ליסק-

 ) 332929 (5187וגם תדפיס ) 133909(מצ .שמור מדעי המדינה לפי הור
 

 תרבות פוליטית
 
תמורות : הדילמה של תרבות מסורתית במדינה מודרנית", יחיא וישעיהו ליבמן- אליעזר דון-

 .485-461' עמ, )1984אוגוסט  (4' מס, ח"כרך כ, מגמות, "של ישראל' דת האזרחית'והתפתחויות ב
 )210888 (2585עת בספריה למדעי החברה  וגם תדפיס -כתב

 
 הכנסת

 
Giora Goldberg , Ben – Gorion against the Knesset, London, Frank Cass, 2003 pp.1-58 

 
 )588785(בהזמנה 

 
 דת ומדינה

 
 ידיעות , א"ת,  אתגר הישראליות-ס "ש) עורך(אצל יואב פלד , "חילוני-ס והשסע הדתי"ש",   אשר כהן-

 .75-101' עמ, 2001,     אחרונות
 )497774) (פל(ס "שמור במדעי המדינה לפי  ש

 
 

 הגורם העדתי
 
מרץ  (3-2' מס, ח"כרך כ, מגמות, "שלוש גישות בסוציולוגיה של יחסי עדות בישראל",  סמי סמוחה-

 .206-169' עמ, )1984
 )459678) (קופסא(עת בספריה למדעי החברה  וגם שמור בסוציולוגיה -כתב
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 ערביי ישראל
 
, "פערים והשלכות פוליטיות, יניות ציבוריתמד: ערבים בראי המחקר-יחסי יהודים",  אורן יפתחאל-

 .224-185' עמ, )1995קיץ  (40חוברת , ממשל ויחסים בינלאומיים, מדינה
 עת בספריה למדעי החברה-כתב

 
 הגורם הבטחוני

 
 .274-223' עמ, 1992, ספרית פועלים, אביב-תל, דמוקרטיה במלחמות, גד ברזילי  -

 אליטות ודמוקרטיה
 )174657(דמ .פי ברזשמור מדעי המדינה ל

 
 .1993, ספרית פועלים, אביב-תל, קשר האליטות והדמוקרטיה בישראל, הלוי- חוה עציוני-

 )228592(קש .שמור סוציולוגיה לפי עצי
 

 אליטות ומפלגות
 
 .208-200, 43-25, 14-9' עמ, 1975, עם עובד, אביב-תל, העבודה ההסטורית-אחדות,  יונתן שפירא-

 )65758(ע "  לפי אחהשמור מדעי המדינה
 

 המפלגות והמערכת המפלגתית
 
, 1992, רמות, אביב-תל,  ממפלגות המון למפלגות אלקטורליות-המפלגות בישראל ,  גיורא גולדברג-

 261-255, 159-127, 51-23' עמ
 )182740(מפ .שמור  מדעי המדינה לפי גול

 
 בחירות ארציות

 
 .174-219, 9-16' עמ, 1994, מאגנס, ושליםיר, 1992הבוחר הישראלי ,  גיורא גולדברג-

 ) 245780(בו..שמור  מדעי  המדינה לפי גול
 

 בחירות מקומיות
 
 .1998רמות , אביב-תל, גיבור מקומי, ברוך מבורך, ץ"יצחק כ,  אמיר הורקין-
 )387733 ( גב.שמור מדעי המדינה לפי הור 

 
 הגישה הרציונלית לניתוח הפוליטיקה הישראלית

 
 .152-95' עמ, 1988, רמות, אביב-תל, פוליטיקה רציונלית בישראל,  דורון גדעון-
 )99009(פו .שמור מדעי המדינה לפי דור 

 
 
 


