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  בישראל  תרבות פוליטית ודמוקרטיההדות
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 רפרטים 
  והמערבתודרני

Shmuel Eisenstadt, ‘Multiple Modernities’ Daedalus Winter Vol. 129, no. 1 (2000), p. 1-26
 
Stuart Hall, ‘The Question of Cultural Identity’ in Hall, Stuart, David Held, Don Hubert & 
Kenneth Thompson Eds. Modernity: An Introduction to Modern Societies (Oxford: 
Blackwell, (Open University, 1996, 2000): 596-633. 
 

  ?אם עידן הלאומיות עוברת
1) “The Fate of National Culture” and Kevin Robbins, “Encountering Globalization” in Hel
D. & McGrew, A. Eds., (2000) The Global Transformations Reader: An Introduction to the
Globalization Debate, pp. 192-201.   *מתורגם  
 
Tambini, D, (2001) “Post-national citizenship,” Ethnic & Racial Studies, Vol. 24, no. 2, pp.
מתורגם*   .210-212 ,195-202  
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2) Anthony Smith (1992) "National Identity and the Idea of Europe" International Affairs 
Vol. 68, no. 1   *מתורגם  
Anthony Smith (1990) The Supersession of Nationalism?  International Journal of Sociolog
Vol. 31 no.1-2   *מתורגם  
 

  ?אזרחית-אתנית הופחת להיות לאומיות-אם לאומיות
אילן -בר (תרבות דמוקרטית בתוך ""מקרה חריג"ישראל כ:  דמוקרטיה מול לאומיות", יחיא וזיסר- דון
 9-23' ע) 19

 2004 ד"חורף התשס 16 תכלת  'אנחנו כבר לא לבד, 'מנון רובינשטיין
http://www.azure.org.il/hebrew/16-rubinstein.html  
 
Alan Dowty, The Jewish State (Berkley: University of California Press 1998): 207-215 

 414-426, 341-358, 113-124, 7-18): שוקן (ומשפחת העמיםישראל )  2003(, יקובסון.  ואמנון רובינשטיין
 
 
4) R. Breton, “From Ethnic to Civic Nationalism: English Canada and Quebec,” in A. Smith
& J Hutchinson Eds., Ethnicity (Oxford University Press 1996), pp. 348-355.   *מתורגם  

  קיץ, מחקרי משפט? ה שלה ישראל תהיה מדינת כל אזרחיההאם בשנת המא) 2001(פלד

 97-116, 14 אלפיים" יהדות חילונית וסיכויו) "1997(י , במן

 רבות פוליטית אזרחית
דמוקרטיה ,  נויברגרתוך בנימין ב7מאמר , כרך א" התרבות האזרחית"ורבה . ס אלמונד ו. ג)

   225-191, 1998" ויציבות דמוקרטית מוקרטיזציה
Jerzy Wiatr, "The Civic Culture from a Marxist Perspective" in Almond, G. and Verba, S. 
(1989) The Civic Culture Revisited, Boston: Little Brown; 113-118   

 גרמניה ברבות פוליטית אזרחית
6) Russell Dalton (1993) "Changing Political Culture" (Chapter 4) in Politics in Germany, 
Harper Collins, 2nd Edition, pp. 107-131   *מתורגם  
Ekkart Zimmerman, “Germany” in Roger Eatwell Ed. European Political Culture 
(Routledge) pp. 88-106   *מתורגם  

 איטליה ב רבות פוליטית אזרחית
7) Robert Putnam (1993) Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 
Princeton University Press, pp. 83-85, 99-106, 109-113;   *מתורגם.  
 
Sidney Tarrow (2000) ‘Chapter 13: Making Social Science Work Across Space and Time’ i
Lane, Crothers, Charles Lockhart Eds. Culture and Politics: A Reader (Palgrave):  235-247 

 : ב" בארהתרבות פוליטית אזרחיתשורש הדתי של 
8) Daniel Elazer, (1972) American Federalism, Crowell, pp. 84-114   *מתורגם  
Robert Putnam (2000) Bowling Alone, Simon & Schuster, pp. 292, 294, 346-349 
 

 ?ות בתהליך של התמוטטתורחי
9) Robert Putnam ‘Bowling Alone: America's Declining Social Capital’ Journal of 

Democracy 6.1 (1995)  Edited version, 5 pages.  
 
Jonathan Sacks (1997) The Politics of Hope, London: Jonathan Cape, (Chapter 12) pp.135-4

מתורגם*  
  ערבית ודמוקרטיה תרבות פוליטית , םסלא

 : הערה
היחס בין דת ומסורת לבין תרבות 

-הילתיתהגישה ַהק: פוליטית אזרחית
 פילוסופית  

Jonathan Sacks (1997) The Politics 
of Faith, London: Jonathan Cape, 
(Chapter 5) pp. 55-65, 77, 84-97, 
(Chapter 12) pp.135-146, p 121.   

My intro Universalize Putnam and 
Democracy-decline of civility   
DeToqueville 
Give the presenter questions they 
need to address 
What does Sacks see as the basis 
of civil society in the West? Bible 
Why has civil society declined? 
Philosophers and Welfare state 
How has libertarianism damaged 
civil society? 
How does civil society encourage 
Liberalism? 
Why does a liberal society depend 
on non-liberal institutions? 
How does this differ from Putnam? 
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10) Ayubi, N “Islam and Democracy” Chapter 14 in Potter, Goldblatt, Kiloh and Lewis eds
Democratization, pp 345-364   *מתורגם  
 
Ali R. Abootalebi, “Islam, Islamists & Democracy” Middle East Review of International 
Affairs (MERIA) Vol. 3, No. 1 (February 1999)   *מתורגם  
www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/1999/issue1/jv3n1a2.html 

  בישראל  תרבות פוליטית ודמוקרטיההדות
 5   פרק בין הסכמה למחלוקתי , פרס. א,  יער)1

 71-83' ע) 1999אילן -בר (1, תרבות דמוקרטיתבתוך " דת והדילמה של סדר חברתי, דמוקרטיה",י, במן

 ).1566תדפיס . (116-130: 1994, 50 זמנים" לאומיות ודמוקרטיה בישראל, דת", רוך קימרלינג
 

 ,2.ו(, 1998 (אלממשל ופוליטיקה בישר יחידה בקורס 'הדמוקרטיה הישראלית,'נימין נויברגר
 . 55-30 'עמ

 זם והשסע העדתי בישראל מודרני-סט
 'השוויון האתני בישראל-הרקע לאי: תיוג אתני וסגירות חברתית,  מערביתתרבות') 1999  (עזיזה, כזום )

 ):2: (385-428     1,  עת לחקר החברה הישראלית-כתב: ציולוגיה ישראלית

 ? ת ומודרני-פוסטמטריאליזם ו-פוסט) 
Ronald Inglehart (1995). “Changing Values, Economic Development & Political Change” 
International Social Science Journal Vol. 47, no 3, September pp. 382-396    *מתורגם  
 
R. Inglehart (2000) “Globalization & Post-Modern Values” Washington Quarterly Winter: 

מתורגם*  
R. Inglehart (1997) Modernisation and Postmodernisation (Princeton University Press), pp.
מתורגם*   208-215 ,174-178  

  ברוסיהקומוניזם-פוסטל  והמעברקומוניזם 1
Steven White (1977)  “The USSR: Patterns of Autocracy and Industrialism” in Archie Brow
Ed. Political Culture and Communist Studies, MacMillan, pp. 25-65   *מתורגם  
Steven White, “Russia” in Roger Eatwell Ed. European Political Culture (Routledge), pp. 
מתורגם*   193-207  
 
Nicolai Petro, Russian Democracy: An Interpretation of Political Culture (Harvard 
University Press, 1995), pp. 1-2, 10, 24-26, 150-160, 168-171. 
 
Gail Lapidus, “State and Society: Towards the Emergence of Civil Society in the Soviet 
Union” in Alexander Dallin and Gail Lapidus eds., The Soviet System From Crisis to 
Collapse (Boulder: Westview, 1995). 124-134  
 

 ? תציביליזציו בין התנגשות
 4415תדפיס , 9 תכלת' תציביליזציו בין  ההתנגשות, 'הנטינגטון. ס 1

Responses to “The Clash of Civilisations” Foreign Affairs, Vol. 72 No. 4 September/ 
October 1993   

מתורגם*  
 
Simon Murden, “Cultural Conflict in International Relations” Chapter in J Baylis & S Smith
The Globalisation of World Politics   *מתורגם  
 

 חס בין דמוקרטיה לבין שלום ומלחמה
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16) Bruce Russet,” Why Democratic Peace?” in Brown, M., Lynn-Jones & S. Miller 
Debating the Democratic Peace (Chapter 3)   *מתורגם  
Georg Sorenson (1998) Democracy and Democratization (Westview Press): pp. 93-120   

מתורגם*  

  במדינות שונותרבות פוליטית
R. Eatwell, ‘Britain’ in R. Eatwell Ed. (1997) European Political Cultures (Routledge): 50
 מתורגם   69
Brian Girvin, “Ireland” in R. Eatwell European Political Culture, pp. 122-135   *מתורגם  
Bogdan Szajakowski, “Poland” in R. Eatwell. European Political Culture, pp. 122-135   

מתורגם*  
“Belgium and Holland” in R. Eatwell. European Political Culture, pp. 122-135   *מתורגם
Donald Emerson, ‘Singapore and the Asian Values Debate’ In Lane, Crothers, Charles 
Lockhart Eds. Culture and Politics: A Reader (Palgrave):  119-130   *מתורגם  

 
 חומר קריאה להרצאות

 הוא חיוב* מר מצוין עם 

 מוסג תרבות פוליטית 
 163-155 ,האוניברסיטה הפתוחה, א כרך ,בין מדינה לחברה"  תרבות פוליטית",: רוך קימרלינג

 )279024(בי .שמור סוציולוגיה לפי קימ

  190-168: בין מדינה לחברה,  קימרלינג
 )279024 (בי.שמור סוציולוגיה לפי קימ

   208-191: בין מדינה לחברה,  קימרלינג
  )279024 (בי.שמור סוציולוגיה לפי קימ

 תודרני
 139-142' ע:   בכרך, ה לחברהבין מדינ, קימרלינג

 )279024 (בי.שמור סוציולוגיה לפי קימ

 635-641' ע) 1999 אוניברסיטה הפתוחה(,  סוציולוגיה,ון,ג, משוניס
 )423137(סו .שמור סוציולוגיה לפי משו

 ?מהי: אומיות
 .22-26' ע) האוניברסיטה הפתוחה" (תודעת הלאום", מדינת הלאום: ש, סנדלר

 )423982(מד .מור מדעי המדינה לפי סנדש

 158-159' ע) 1996 :האוניברסיטה הפתוחה(,  כרך ב,בין מדינה לחברה  "מדינת הלאום "רוך קימרלינג
 )279024 (בי.שמור סוציולוגיה לפי קימ

 אוריות של לאומיות
*Fred Halliday, “Chapter 18: Nationalism, Sub-section 2. ‘History versus Modernity’ ” in J
Baylis and S. Smith (1997) The Globalisation of World Politics (Oxford University Press) 
pp. 367-368. 

GLO                                                                                                                    327)  453453( 

*Roger Eatwell, European Political Culture (Routledge, 1997) ‘Chapter 14: Conclusion Pt.
1, Sub-section: ‘The Political Mythologists’” pp. 244-245. 

  EUR                                                                                                         306.2094)  491525( 

 לאומיות והמדינה חס בין
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 158-171'  ע:האוניברסיטה הפתוחה( ,  כרך ב,בין מדינה לחברה  "דגמי מדינות "רוך קימרלינג
 )279024 (בי.שמור סוציולוגיה לפי קימ

 קה כללית
 .126-147) יברסיטה הפתוחההאונ (מדינת הלאום: ש, בתוך סנדלר..." לאום הינו לאום",קר קונור

 )279024 (בי.מור סוציולוגיה לפי קימ

Anthony Smith, Nations and Nationalism in a Global Era. 
SMI                                                                                                         320.54)  494087( 

   
Roger Eatwell, European Political Culture (Routledge, 1997) Conclusion, pt. II. 

                                                                                                                         EUR 306.2094)    491525( 
 אזרחית-אתנית ולאומיות-אומיות
 155 -150'  ע ,  כרך ב,בין מדינה לחברה, "לאום ואזרחות "מרלינגרוך קי

 )279024 (בי.שמור סוציולוגיה לפי קימ

 חורף 16 תכלת  'אנחנו כבר לא לבד' (2004) מנון רובינשטיין
www.azure.org.il/hebrew/16-rubinstein.html  
 אתר באינטרנט וגם כתב עת בספרית מדעי החברה
 
Yoram Hazony (2000) The Jewish State: The Struggle For Israel's Soul (Basic Books)‘Intro

       HAZ                                                                                                          990E)   450799( 

 68-77, 55-60' ע, 17' מס, אלפים' תמורות בחברה הישראלית לאחר יובל שנה') 1999(ס , מוחה
 ספרות ויהדות,  תב עת בספרית מדעי החברה

ישראל וגבולות הדמוקרטיה : תרבותית-לאום או דמוקרטיה רב-מדינת, מדינת כל אזרחיה", סי יונה
 239-263: 16, אלפיים" ליברלית

 ספרות ויהדות, תב עת בספרית מדעי החברה

 רבות פוליטית אזרחית 
  167-163, בין מדינה לחברהקימרלינג  

 )279024 (בי.שמור סוציולוגיה לפי קימ

' ע, ) כרך אאוניברסיטה הפתוחה(, ציוני דרך בהגות הסוציולוגיהמתוך " הניסיון האמריקני) "טוקויל
228-2 

 )212271(צי .שמור סוציולוגיה לפי ארו

   *Almond and Verba The Civic Culture: pp.312-313מניה
 )ALM)   94904מור מדעי המדינה לפי 

 טליה
Robert Putnam (2000) Bowling Alone, Simon & Schuster, pp. 22-24.   מתורגם

)458517 (306.0973בספריה לכלכלה 

Robert Putnam (1993) Making Democracy Work, Princeton University Press, pp. 86-91, 163
        17

 )   445038 (7363וגם תדפיס )     PUT)   221847  שמור סוציולוגיה לפי 
.מתורגם

  בתהליך של תואזרחי: ב" בארהתרבות פוליטית אזרחיתשורש הדתי של 
 ?תמוטטות

 Jonathan Sacks (1997) The Politics of Hope: Jonathan Cape, pp. 55-65, 77, 84-97   מתורגם
pp. 119-12 

 )SAC)   405752מור מדעי המדינה לפי 
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 םסלא

 15-25' ע, ערבית תרבות פוליטיתו דמוקרטיה, אלי כדורי •
 )212389(דמ  .שמור מדעי המדינה לפי כדו

 
דמוקרטיה .  ב,נויברגרבתוך , "הכישלון והתקוות, ההבטחות: ביתהער דמוקרטיה ה "א, פה

   510-533, אכרך , )1998האוניברסיטה הפתוחה  ("ויציבות דמוקרטית מוקרטיזציה
 )406053(וד .שמור מדעי המדינה לפי דמו

 הדות
 36-49' ע, 21-הציונות הדתית בתחילת המאה ה. מ, הלינגר

 )464693(תן .שמור מדעי המדינה לפי הלי

-181' ע) 1999אילן -בר (1 ,תרבות דמוקרטיתבתוך " הדת היהודית ודמוקרטיה הישראלית" א , בייד
1. 

 תב עת בספרית מדעי החברה

 ).1999אילן -בר (2, תרבות דמוקרטיתבתוך " ?האומנם קונפליקט: יהודית ודמוקרטיה", בי שגיא
 9-40' ע) 1999אילן -בר (2, תרבות דמוקרטיתבתוך " הלכה ודמוקרטיה"קב בלידשטיין 

 תב עת בספרית מדעי החברה

 זםמודרני-סט
'  ע:האוניברסיטה הפתוחה( ,  כרך א,בין מדינה לחברה  "תמודרני-פוסטה האסכולה "רוך קימרלינג

1 
 )279024 (בי.מור סוציולוגיה לפי קימ

 תומודרני-סט
 647-649' ע) 1999 ניברסיטה הפתוחהאו(,  סוציולוגיה,ון,ג, משוניס

 )423137(אה לעיל 

 3-10' ע) אילן-בר, מדעי מדינה: עבודת תואר שני(מטריאליזם בישראל - פוסטשלמה אגוז 
 )450723(פו  .בדלפק ובשמורים לפי אגו: ספרית מדעי החברה

 קומוניזם -פוסטומוניזם 
*Petro, N. (1995) The Rebirth of Russian Democracy: An Interpretation of Political Culture
Harvard University Press, p. 10  

 306.20947)  286559( PET   
 
*David Lane, “Social Theory, the collapse of State Socialism and After: Convergence or 
Divergence?” in Michael Cox ed. Rethinking the Soviet Collapse (London: Pinter, 1998): 
152-154.  

) 589789  (9764  תדפיס   

 תוַציזיִביִליִצבין  התנגשות
    הספר מתורגם) 2003( תציביליזציו בין ההתנגשות, הנטינגטון

 )  568783(הת .שמור מדעי המדינה לפי הנט

 מוקרטיה שלום ומלחמה  
Michael Doyle "Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs" in Brown, M., Lynn-Jones & S
Miller (1997) Debating the Democratic Peace: MIT Press, Chapter 1. 

 )DEB)  453472שמור מדעי המדינה לפי                                                                                                  


