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אילן-אוניברסיטת בר                                                     
                                                 המחלקה למדעי המדינה                        

 
 03-38-39 - 816 - 71 נושאים  נבחרים בפוליטיקה ישראלית - תשס"ה

ר אפרת קנולר"ד:  מרצה  
 
 

:רסמטרת הקו  
 

החל , הייחודיים שהתרחשו בפוליטיקה הישראלית התהליכיםהבנה בלהקנות לסטודנטים 
. תוך דיון מעמיק  באירועים נבחרים, מתקופת היישוב ועד ימינו  

 
:                                     חובות הסטודנט  

 השתתפות בכל ההרצאות
.קראה שוטפת של החומר הביבליוגרפי  

 הכנת עבודה 
. תיערך בחינה מסכמת' בסיום סמסטר ב  

 
:הרכב הציון  

30% -עבודה   
70% -מבחן מסכם   

 
 חומר ההרצאות וביבליוגרפיה

 
 גישות לחקר הפוליטיקה הישראלית .1

בתוך , "סוציולוגיה  ממסדית וסוציולוגיה ביקורתית בישראל: החברה ומדע החברה", אורי רם
 אורי רם (עורך), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, תל-אביב, ברירות, עמ' 7-39.

)332918  (5186וגם תדפיס )  222147(הי  .שמור סוציולוגיה לפי חבר   
  

.רקע היסטורי והיבטים השוואתיים .2  
 "תנאים לצמיחת משטרים דמוקרטיים ולהתמוטטותם, דמוקרטיה התאגדותית", ארנד לייפהרט

 בתוך: נויברגר, בנימין, דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ח
)406053(וד  .שמור מדעי המדינה לפי דמו  

 
 דן הורוביץ ומשה ליסק, מישוב למדינה, תל-אביב, עם-עובד, 1977, פרק 4.

)117680(מי  .שמור סוציולוגיה לפי הור  
 

גיורא גולדברג, "צמיחתו ויציבותו של משטר דמוקרטי", תרבות דמוקרטית, 2, רמת-גן, 1999, 
.41-61' עמ  

)562689  (9138וגם תדפיס , כתב עת בספריית מדעי החברה  
 

רב תרבותיות. 3  
, בתוך מנחם מאוטנר" תרבותיות בישראל-הרהורים על רב"רונן שמיר , אבי שגיא, מנחם מאוטנר

אבי שגיא, רונן שמיר (עורכים) רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל-אביב, רמות, 1998, 
.67-76'עמ  

)378040)  (רב(שמור מדעי המדינה לפי רוז  
 

מנחם מאוטנר, "משטר ומשפט בחברה רב-תרבותית" בתוך נחום לנגנטל ושוקי פרידמן (עורכים), 
 הקונפליקט:  דת ומדינה בישראל, תל-אביב, ידיעות אחרונות, 2002,  עמ'  59-80

 )   518732(דת . קונ E322.1  במדף פתוח ,  )518732(דת  .שמור סוציולוגיה לפי קונ
 

 ברוך קימרלינג, "הישראלים החדשים: ריבוי תרבויות ללא רב-תרבותיות" ,  אלפיים, 16 , 1998.
)441610  (2081חינוך  ' בסבספרות וביהדות וגם תדפיס , כתב עת בספריית מדעי החברה  
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שסעים חברתיים וקונפליקטים פוליטיים. 4  

, כהן אלמגוררפאל, וויל קימליקה בתוך " תרבותיים בדמוקרטיות ליברליות-מיעוטים עדתיים " 
רפאל כהן-אלמגור (עורך), סוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראלית, תל-אביב, הפועלים, 1999, עמ' 

187-209.  
)413497(יס  .שמור מדעי המדינה לפי סוג  

 
חילוני-השסע הדתי.  א  

אליעזר דון יחיא, הפוליטיקה של ההסדרה: ישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל, ירושלים, מכון 
.18-30' עמ, 1997, פלורסהיימר למחקרי מדיניות  
)314887  (4899וגם תדפיס ) 352625(יח -שמור מדעי המדינה לפי דון  

 
 אשר כהן וברוך זיסר, מהשלמה להסלמה, ירושלים ותל-אביב, שוקן, 2003, עמ' 9-29, 71-106.

)554577(מה  .כהןשמור מדעי המדינה לפי   
 

ישעיהו ליבמן, "דמוקרטיה, דת והדילמה של סדר חברתי", תרבות דמוקרטית, רמת-גן, 
.83-71' עמ, 1999, אילן-אוניברסיטת בר  

 כתב עת בספריית מדעי החברה
  

בתוך נחום "  בדרך לשיקום הדיאלוג בין דתיים לחילוניים–לא להיעלב , לדבר", דני סטטמן
לנגנטל ושוקי פרידמן (עורכים), הקונפליקט:  דת ומדינה בישראל, תל-אביב, ידיעות אחרונות, 

. 196-226' עמ,  2002  
 )518732(דת . קונ E322.1ובמדף פתוח , דת.שמור סוציולוגיה לפי קונ 
 
ערבי-השסע היהודי. ב  

סמי סמוכה, ,דמוקרטיה אתנית: ישראל כאב טיפוס, בתוך רות גביזון,  דפנה הקר (עורכות), 
השסע היהודי-ערבי בישראל: מקראה, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000, עמ' -200

153.  
)451247(הי  .שמור סוציולוגיה לפי שסע  

 
בנימין נויברגר, "הקול הערבי: בין אינטגרציה לדה-לגיטימציה", בתוך רות גביזון ודפנה הקר 

0עורכות) השסע היהודי ערבי בישראל: מקראה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000, עמ' -133
143.  

)451247(הי  .שמור סוציולוגיה לפי שסע  
 

רות גביזון, עסאם אבו-ריא, השסע היהודי-ערבי בישראל: מאפיינים ואתגרים , ירושליםם, המכון 
.29-49' עמ, 1999, הישראלי לדמוקרטיה  

)465526  (7558וגם תדפיס )  418221(שס  .שמור מדעי המדינה לפי גבי  
 
השסע  העדתי. ג  

  ריקי טסלר, בשם השם, תל-אביב, כתר, 2003, עמ' 153—161.
E 324.2550493(בש  .ס טסל"  ש( 

 
Dvora Yanow, "From What Edah are You? Israeli and American Meanings of ‘Race-

Ethnicity’ in Social Policy Practices",  in Levi-Faur David,  Sheffer Gabriel, and 
Vogel David (eds), Israel The Dynamics of Change and Continuity, London, Frank 

Cass Publishers, 1999, pp.183-199.   
E320 ISR  (517880) 
 

השסע  הכלכלי. ד  
איריס ג'רבי, גל לוי,השסע החברתי-כלכלי בישראל, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה 2000  

.27-74'  עמ  
E305.5 534343(שס  .רב' ג( 

 
מדינה יהודית ודמוקרטית. 5  

אסא כשר, "מדינה יהודית ודמוקרטית – סקיצה פילוסופית" בתוך דפנה ברק-ארז (עורכת), 
 מדינה יהודית ודמוקרטית, תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב, 1996, עמ' 277-287.

)315724(יה  .שמור מדעי המדינה לפי מדי  
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רונן , אבי שגיא, בתוך מנחם מאוטנר, אתגרים וסיכונים: מדינה יהודית ודמוקרטית ",רות גביזון
 שמיר (עורכים)  רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל-אביב, רמות, 1998, עמ' 213-278. 

)378040)  (רב(שמור מדעי המדינה לפי רוז  
 

אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין , ישראל ומשפחת העמים, ירושלים ותל-אביב, שוקן, 2003 
.151-187' עמ  

)  569825(יש  . יעק E320.101 
 

תמורות במערכת המפלגתית. 6  
גיורא גולדברג, המפלגות בישראל: ממפלגות-המון למפלגות אלקטורליות, תל-אביב, רמות,,1992 

. 7, 1פרקים ,   
)182740(מפ  .שמור מדעי המדינה לפי גול  

 
סמי שלום שיטרית "מלכוד 17: בין חרדיות למזרחיות", בתוך  יואב פלג (עורך),ש"ס אתגר 

 הישראליות,תל-אביב, ידיעות אחרונות,2001, עמ' 51-21.
)497774) (פל(ס"שמור מדעי המדינה לפי ש  

 
מיכל שמיר , בתוך אשר אריאן , "החיפוש אחר המרכז במערכת המפלגתית בישראל", ראובן חזן

 (עורכים), הבחירות בישראל- 1996, ירושלים, הספרייה לדמוקרטיה, תשנ"ט, עמ' 231-203.
)424113(בי  .שמור מדעי המדינה לפי בחי  

 
 בתוך  אשר אריאן ומיכל" בפוליטיקה הישראלית' הרוסית'המהפכה ", קן גולדסטיין, צבי גיטלמן

שמיר (עורכים), הבחירות בישראל- 1999,  ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  2001, עמ' 
229-203.  

)481471(בי  .שמור מדעי המדינה לפי בחי  
 

ממשלת : הבחירה הישירה של ראש הממשלה וקואליציות רחבות", דורון נבות, דוד נחמיאס
שרון" בתוך אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל – 2001, ירושלים, 

.127-153' עמ, 2002, המכוןהישראלי לדמוקרטיה  
)534340(בי  .מדעי המדינה לפי בחישמור   

 
Medding Y. Peter, "From Government by Party to Government Despite Party" in 
Reuven Hazan and Moshe Maor (eds), Parties, Elections and Cleavage, London, 

Frank Cass, 2000, pp. 172-208.  
 אין

 
אליטות .7  

משה ליסק, האליטות של הישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט, תל-אביב, עם עובד, 1981, 
.113-120' עמ  

)115545(אל  . ליס E305.52 
 

 חוה עציוני-הלוי,מקום בצמרת, תל-אביב, צ'ריקובר, 1997, עמ' 133-139, 89-98.
)352604(מק  .שמור סוציולוגיה לפי עצי  

 
  רדיקליזם פוליטי.8

אהוד שפרינצ'ק, בין מחאה חוץ פרלמנטרית לטרור: אלימות פוליטית בישראל, ירושלים, מכון 
. ט, פרקים א, 1995, ירושלים לחקר ישראל  

)273710(בי  .שמור מדעי המדינה לפי שפר  
 

בתוך " הישיבות הלאומיות בישראל: פונדמנטליזם דתי ורדיקליזם פוליטי", יחיא-אליעזר דון
אניטה שפירא (עורכת), עצמאות: 50 השנים הראשונות, ירושלים, מרכז זלמן שז"ר לתולדות 

. 470-431' עמ, 1998, ישראל  
חמ  . עצמ E99) ספריה מרכזית(בספריות יהדות ומוגבלת , חמ.שמור מדעי המדינה לפי עצמ

)369417( 
 

Sprinzak Ehud, "Brother Against Brother, Violence and Extremism in Israeli Politics 
from Altalena to The Rabin Assassination", New York, The free Press, 1999. 

  E303.62 SPR  (414217)) ספריה מרכזית(במדף פתוח 


