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 20.3.19תאריך עדכון: 

 חץ

 יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

The Foundations of the Israeli Regime and Politics 

93-129-01 

 ד"ר שוש שור

 הרצאה סוג הקורס:

 ש"ש 2:  היקף שעות:     א'                        סמסטר:         תש"פ             שנת לימודים

 shoshshor@gmail.com דואר אלקטרוני:

 בתיאום מראשקבלה: -שעות

 . (Moodle)באמצעות מערכת "למידה"   אתר הקורס באינטרנט: 

 

 א. מטרות הקורס ותוצרי למידה )מטרות על / מטרות ספציפיות(:

חשיבתיים ומחקריים לבחינה ולניתוח היבטים עיקריים של מערכות הממשל הקורס נועד להקנות כלים 

במדינת ישראל, על רקע השינויים המבניים וההתנהגותיים שבהן. בקורס ינותחו סוגיות מרכזיות  של 

השלטון ומערכותיו בהיבטים המבנים וההתנהגותיים, כמו גם סוגיות המייחדות את הפוליטיקה 

 הישראלית.

  תוצרי למידה

 
 שימוש בתיאוריות שייושמו על מקרי אקטואליה ומקרים מהעבר.

 פוליטיים-ניתוח תוצאות בחירות תוך התעמקות בתהליכים ובשינויים החברתיים

 תיאוריות מיושמות תוך שימוש באקטואליה.

 ביקורת דרכי המשטר בישראל.

 

 ב. תוכן הקורס:

 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים:    

 

 הקורס מתבסס על הרצאות פרונטאליות, מעקב אחר התרחשויות אקטואליות ודיונים בכתה על מקרי בוחן.
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 המצ"ב( )רשימה או טבלה כדוגמתתכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     
 

 הישראליתאפייני הדמוקרטיה מ -  מבוא והצגת מטרות הקורס .1

 בדרך למדינה .2

 שלטון החוק והמערכת המשפטית .3

 היבטי עוצמה מול חולשה –הכנסת והממשלה  .4

 נשיא המדינה .5

 המערכת המפלגתית .6

 בחירות ובוחרים  .7

 פרלמנטריים-קבוצות וארגונים חוץ .8

 תקשורת ודעת קהל .9

 דת ומדינה .10

 בין ערבים ליהודים .11

 .צבא ופוליטיקה .12

 סכום .13

 

 מהלך השיעורים:

 
הרצאה 

 מס'

 רשימת קריאה חובה ההרצאה נושא

מאפייני  –הקדמה  1-2
הדמוקרטיה 

 הישראלית

אביב: -)תל הדמוקרטיה הישראליתנויברגר,  בנימין
 .86-30 ע"ע, 2(, יחידה מס' 1998האוניברסיטה הפתוחה, 

שלמה אבינרי, "מדינת ישראל בין סולידריות לפלורליזם", בתוך 

לקראת שנות ישראל משה ליסק וברוך קני פז )עורכים(, 

)ירושלים: מאגנס, תשנ"ו(,  האלפיים: חברה, פוליטיקה ותרבות

 . 394-388 ע"ע

 

 –בדרך למדינה ומדינה  3-4
מוסדות קדם מדינה, 
מוסדות לעומתיים, 
שילוב המוסדות 
במדינה החדשה, 
 אירועים מעצבי  מדינה

)רמת אביב:  5כרך  ישראל בעשור הראשוןיחיעם ויץ, 

  1–10(,ע"ע  2001האוניברסיטה הפתוחה, 

 

שלטון החוק והמערכת  5-6
המשפטית סמכויות, 
הכנסת מול בג"ץ, חוקי 

מחלישי/מחזקי 
 מערכת המשפט

 משפט וממשל,יצחק זמיר ומשה סובול, "השיוויון בפני החוק", 

 .234-165(, ע"ע 1999)ספטמבר  1כרך ה, חוברת 

זאב סגל, "בג"ץ במרקם החברה הישראלית לאחר חמישים שנה"  

 .296-235ע"ע  שם,, משפט וממשל
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יואב דותן, "אקטיביזם שיפוטי בבג"ץ", בתוך רות גביזון, מרדכי 

 אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד קרמניצר, ויואב דותן )עורכים(,

הוצאת חמד והוצאת הספרים ע"ש -)ירושלים: ידיעות אחרונות

 . 68-5 ע"ע, האוניברסיטה העברית, תשנ"ט(, מגנס

 

 –הכנסת והממשלה  7-8
היבטי עוצמה מול 

קואליציה  –חולשה 
מול אופוזיציה, סוגי 

 קואליציות.

ירושלים, , )הדמוקרטיה המתגוננת בישראל, עמי פדהצור

  .73-101 ע"ע(, 2004

עופר קניג, גדעון רהט וראובן חזן, "האימוץ והביטול של הבחירה 

ישירה לראשות הממשלה ותוצאותיה הפוליטיים", בתוך אשר ה

 2003 –הבחירות בישראל אריאן ומיכל שמיר )עורכים(, 

 . 90-53 ע"ע(, 2004)ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 
 

 –נשיא המדינה  9-10
תפקידים, עוצמה, 

 ייצוג.

כרך ב'   המשפט החוקתי של מדינת ישראל,אמנון רובינשטיין, 

 .  1057 – 1051(, ע"ע 2005אביב: שוקן, -)ירושלים ותל
 

 –המערכת המפלגתית  11-12
סוגי מפלגות, 
מנגנונים, מפלגה 

 דומיננטית.

ימי ירושלים האחרונים: הדמוקרטיה אברהם דיסקין, 

)ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי  הישראלית החדשה

 .64-52(, ע"ע 2001מדיניות, 

 

המפלגות בישראל: ממפלגות המון למפלגות גלודברג, גיורא 

(, 1992אביב, -אביב: רמות, אוניברסיטת תל-)תל אלקטורליות

  .51-23ע"ע 
 –בחירות ובוחרים  13-14

התנהגות בוחרים, 
סקרי בחירות, הסכמי 

 עודפים, תקצוב.

 2006בחירות בישראל אשר אריאן ומיכל שמיר, )עורכים( 

 . 24-1 ע"ע(, 2008)ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

-קבוצות וארגונים חוץ 15-16
 –פרלמנטריים 

קבוצות קבוצות לחץ, 
ad-hoc. 

  Gil S. Epstein, Shmuel Nitzan, Endogenous 

public policy and contests (Berlin: Springer, 2007), 

pp. 96-115. 

 –תקשורת ודעת קהל  17-18
יצירת דעת קהל, 
השפעת התקשורת על 

 המערכת הפוליטית

George Comstock, The psychology of media and 

politics (US:Elsevier Inc., 2005), pp. 99-121. 

, "דמוקרטיה, תקשורת ופוליטיקה בבית המשפט ובל קרניאלי

העליון: גבולות חופש הביטוי של הפלסטינים בישראל 

בתקופת האינתיפאדה השנייה", בתוך: דן כספי )עורך(, 

)ירושלים: מכון ון ליר,  תקשורת ופוליטיקה בישראל

 .239-208 ע"ע(, 2007
מדינה  –דת ומדינה  19-20

יהודית ודמוקרטית, 
קבוצות לא 
אורתודוכסיות, המתח 
בין האליטה הדתית 

 לאליטה הפוליטית.

 771-749 ע"ע(, 2009אביב: דביר, -)תל דת ודיןחיים כהן, 

]על משמעות יהדותה של המדינה במגילת העצמאות ובחוקי 

 המדינה[. 

 

לאומי למודרנה -חנה קהת, "תגובת החינוך החרדי והחרדי

חינוך בחברה סט מודרניות," בתוך: פנינה פרי )עורכת(, ולפו

 תרבותית: פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים-רב
 . 234-209 ע"ע(, 2007)ירושלים: כרמל, 
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 –בין ערבים ליהודים  21-22
מדינת כל אזרחיה? 
המיעוט הערבי 
בישראל, התנהלות, 
דרישות, נאמנות 

 למדינה.

 , "מה קורה במסדרונות הפוליטיקה הערבית?" אריק רודניצקי

 https://www.idi.org.il/articles/25834 

 

23-24 
 

 –צבא ופוליטיקה 
הקשר בין הצבא 
לפוליטיקה, הצבא 
כקרש קפיצה 
לפוליטיקה, השתנות 
הצבא במשך השנים, 

ההזדמנויות 
לסקטורים באמצעות 

 הצבא.

סטיוארט כהן, "צה"ל והחברה הישראלית: לקראת צמצום 

תיפקודי של הצבא?", בתוך משה ליסק וברוך קני פז )עורכים(, 

, שם ותרבות,ישראל לקראת שנות האלפיים: חברה, פוליטיקה 

 .232-215ע "ע

 

  סכום 25

 

  ג. דרישות קדם:

 אין

 ד. חובות / דרישות / מטלות:

 בהרצאות השתתפות חובה

  השתתפות פעילה בדיונים בכיתה

 

 ה. מרכיבי הציון הסופי:

 

   20% –מבחן מושגים . 1

 

 80%  -. בחינת סוף קורס 2
 

 לפחות( בכל אחת מהדרישות בקורס מהווה תנאי הכרחי לשקלול הציון. 60הצלחה )בציון:  הערה:

 .60 ציון עובר בקורס:

 
 

 

  

 . סדר הפריטים לפי סדר השיעורים(.וגם כאן )פרטי החובה מופיעים בטבלה ביבליוגרפיה:

 הקדמה מאפייני הדמוקרטיה הישראלית
 The Jerusalem Philosophical"האידיאל הדמוקרטי במבחן השוואה" בתוך  שמואל טריגנו, אבנר להב

Quarterly / 225-230  )ניסן תשע"ה( ע"ע כרך ס"ד. 

  

 ע"ע, 2(, יחידה מס' 1998אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -)תל הדמוקרטיה הישראליתבנימין נויברגר, 

86-30. 

 

שלמה אבינרי, "מדינת ישראל בין סולידריות לפלורליזם", בתוך משה ליסק וברוך קני פז )עורכים(, 

 . 394-388 ע"ע)ירושלים: מאגנס, תשנ"ו(,  ישראל לקראת שנות האלפיים: חברה, פוליטיקה ותרבות

https://www.idi.org.il/articles/25834
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רסהיימר )ירושלים: מכון פלוימי ירושלים האחרונים: הדמוקרטיה הישראלית החדשה אברהם דיסקין, 

 .21 – 12(, ע"ע 2001למחקרי מדיניות, 

 

Allon Gal "Different Types of Zionism:The Inclusion of "the Other" in Zionist 

Historiography in Israel" Democratic Culture Vol. 16 (2015), pp. 45-79. 

 

  -. ניתן להורדה מ192-163 ע"ע, 2011מדד הדמוקרטיה הישראלית 

http://www.idi.org.il/events1/Events_The_President's_Conference/2011/Docu

ments/democracy%20ivrit.pdf.*  

 

 בדרך למדינה
  1–10(,ע"ע  2001)רמת אביב: האוניברסיטה הפתוחה,  5כרך  ראשוןישראל בעשור היחיעם ויץ, 

 

(, 1990אביב: עם עובד, -)תל חברה בעומס יתר –מצוקות באוטופיה: ישראל דן הורוביץ ומשה ליסק 

 .68-40ע"ע 

 

 .39-13(, ע"ע 1988אביב: אחיאסף, -)תל המשטר הפרלמנטרי בישראלשמואל סגר, 

 

      אביב:             -)תל  ישראל בעשור הראשון, "הקמת  מדינה  ובניין  אומה"  בתוך,  אלן  דאוטי

 *. 62-9, ע"ע 1(, יחדה מס' 2001האוניברסיטה הפתוחה, 

 

 

 שלטון החוק והמערכת המשפטית
)על הסטודנטים להביא את  ww.knesset.gov.ilwחוקי יסוד מעודכנים מתוך אתר האינטרנט של הכנסת: 

 חוקי היסוד להרצאות בהתאם לנושא השיעור(.

 

(, ע"ע 1999)ספטמבר  1כרך ה, חוברת  משפט וממשל,יצחק זמיר ומשה סובול, "השיוויון בפני החוק", 

234-165. 

 

 .296-235ע"ע  שם,, משפט וממשלזאב סגל, "בג"ץ במרקם החברה הישראלית לאחר חמישים שנה"  

 

 -289(, ע"ע  2006) תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  העליון-העליונים: בתוככי בית המשפטנעמי לויצקי, 

319 . 

 

 

 הכנסת  והממשלה היבטי עוצמה מול חולשה
  .73-101 ע"ע(, 2004ירושלים, , )הדמוקרטיה המתגוננת בישראל, עמי פדהצור

 

 .158-145ע"ע בישראל, שם,  מהשטר הפרלמנטרישמואל סגר, 

 

 .71-43, 22-13(, ע"ע 1997ביתן, –אביב: זמורה -)תל קואליציותדני קורן ובועז שפירא, 

 

http://www.idi.org.il/events1/Events_The_President's_Conference/2011/Documents/democracy%20ivrit.pdf
http://www.idi.org.il/events1/Events_The_President's_Conference/2011/Documents/democracy%20ivrit.pdf
http://www.knesset.gov.il/
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אקטיביזם  יואב דותן, "אקטיביזם שיפוטי בבג"ץ", בתוך רות גביזון, מרדכי קרמניצר, ויואב דותן )עורכים(,

ים ע"ש מגנס, האוניברסיטה הוצאת חמד והוצאת הספר-)ירושלים: ידיעות אחרונות שיפוטי: בעד ונגד

 . 68-5 ע"עהעברית, תשנ"ט(, 

 

עופר קניג, גדעון רהט וראובן חזן, "האימוץ והביטול של הבחירה הישירה לראשות הממשלה ותוצאותיה 

)ירושלים: המכון  2003 –הבחירות בישראל הפוליטיים", בתוך אשר אריאן ומיכל שמיר )עורכים(, 

 . 90-53 ע"ע(, 2004הישראלי לדמוקרטיה, 

 

 נשיא המדינה
(, ע"ע 2005אביב: שוקן, -כרך ב' )ירושלים ותל  המשפט החוקתי של מדינת ישראל,אמנון רובינשטיין, 

1051 – 1057  . 

 .81-69אביב, תשמ"ו(, ע"ע -אביב: פפירוס ואוניברסיטת תל-)תל בנתיבי הממשלזאב סגל, 

 

 

 המערכת המפלגתית
 כז" אסף שפירא "מפלגות אווירה במר

https://www.idi.org.il/articles/25838 

 
)ירושלים: מכון פלורסהיימר  ימי ירושלים האחרונים: הדמוקרטיה הישראלית החדשהאברהם דיסקין, 

 .64-52(, ע"ע 2001למחקרי מדיניות, 

 

אביב: רמות, אוניברסיטת -)תל המפלגות בישראל: ממפלגות המון למפלגות אלקטורליותגיורא גלודברג, 

 .51-23(, ע"ע 1992אביב, -תל

 

(, ע"ע 1992)אוגוסט  1, כרך א', חוברת משפט וממשל", 1992 -דן אבנון, "חוק המפלגות התשנ"ב  

184-175. 

 

 בחירות ובוחרים

)ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה,  2006בחירות בישראל אשר אריאן ומיכל שמיר, )עורכים( 

 . 24-1 ע"ע(, 2008

 

 .211-189 ע"ע)ירושלים: מאגנס, תשנ"ד(,  1992הבוחר הישראלי ב. גיורא גולדברג, 

 

 

 קבוצות וארגונים חוץ פרלמנטרים
)ירושלים: מכון ירושלים  בין מחאה חוץ פרלמנטרית לטרור: אלימות פוליטית בישראלאהוד שפרינצק, 

 .74-57(, ע"ע 1995לחקר ישראל, 

 

  Gil S. Epstein, Shmuel Nitzan, Endogenous public policy and contests (Berlin: 

Springer, 2007), pp. 96-115.  

                                                                                           

 Barabra Palmer, Denis Simon, Breaking the political glass ceiling : women and 

40. *  -US: Kindle ed. 2008), pp. 33( congressional elections 

 

 תקשורת ודעת הקהל
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 .*80-42 ע"ע(, 1997אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -)תלתקשורת ופוליטיקה דן כספי, 

 

 

George Comstock, The psychology of media and politics (US:Elsevier Inc., 2005), 

pp. 99-121.   
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