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 12:00-15:00, רביעיהרצאה: יום 

 528חדר  10:00-11:00 ניששעת קבלה: יום 

 

 

 :מטרת הקורס

לגבי  , היסטורי ועכשווי,וידע אמפירי תיאורטיותקורס מבוא זה מיועד להקנות לסטודנטים מסגרות 

נושאים מגוונים בפוליטיקה הישראלית. הקורס ייבחן את הפוליטיקה הישראלית בפרספקטיבה 

הקורס ידון בשלוש הגישות המרכזיות לניתוח  השוואתית בתוך הקונטקסט של תיאוריות פוליטיות.

וליטיקה השוואתית )הגישה ההיסטורית, הגישה הסוציולוגית והגישה המוסדית( וייבחן את פ

דון, בין היתר, בנושאים הבאים: הפוליטיקה נקורס ב הפוליטיקה והחברה בישראל לאור גישות אלו.

וההיסטוריה של מוסדות השלטון בישראל, שסעים ומוקדי מתח חברתיים, דת ומדינה, והמוסדות 

, בית המשפט העליון(.מפלגותם בישראל )בחירות, הפוליטיי  

 דרישות הקורס:

  %30     אמצע סמסטר בית-מבחן

. על הסטודנטים יהא לכתוב מסה  4.201.514בית באמצע הסמסטר יינתן לסטודנטים בתאריך -מבחן

בית אלה יהא -עמודים בה הם עונים לאחת משתי שאלות. תאריך ההגשה של מבחני 5בת 

   לא תתקבלנה עבודות באיחור!בתחילת השיעור.  28/5/2014

  %50        מבחן סוף סמסטר

  9:00בשעה   16/07/2014

 מבנה המבחן יימסר לסטודנטים במהלך הסמסטר.

 %20  בתרגוליםונוכחות  השתתפות פעילה

  כל שיעור, יש לקרוא עיתון יומי במהלך הסמסטר. לפניבנוסף לקריאת החובה, אותה יש לקרוא 

 

 בפוליטיקה הישראלית ובמדע המדינה, מוזמנים לקרוא את: עטודנטים ללא רקס

: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה :חיפה, הרפובליקה הישראלית השנייה. 1997אריאן אשר. 

 זמורה ביתן. 
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 קריאה

 גישה היסטורית

ות הפוליטית, מבוא מנהלתי + היסטוריה: ראשית התהוות מוקדי הכוח והתרב -19.2.2014: 1שבוע 

 מיישוב למדינה. 

פוליטיקה ומשטר לקראת המאה  הרפובליקה הישראלית השנייה :. 1997אריאן, אשר.  .1

 . 1-2, פרקים ביתן-זמורה ,יברסיטת חיפההוצאת הספרים של אונ :חיפה  21-ה

-תל יתר-חברה בעומס-ישראל מצוקות באוטופיה :. 1990הורוביץ, דן ומשה, ליסק.  .2

  .9-39עמ'  ,עם עובד אביב:

 תרגיל:

 אין קריאה לתרגיל זה

 הקמת המדינה ושאלת החוקה -26.2.2014: 2שבוע 

מיהו ישראלי: הדינמיקה של . "המהפכה החוקתית", בתוך 2005יואב, פלד וגרשון, שפיר.  .1

 .305-324, עמ' 9אביב, פרק -אביב: אוניברסיטת תל-תל אזרחות מורכבת

 תרגיל: 

נור, יצחק ומנחם -, בתוך, גל1950מדינה )פשרת הררי( החלטת הכנסת בעניין חוקת ה .1

 (, פרק ג'. 1993ירושלים: נבו ) ספר מקורות משטר מדינת ישראל :)עורכים(  הופנונג

 . >1/5/2006 הארץסגל, זאב. "החוקה הגנוזה בהכרזת המדינה",  .2

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=711719&contrassID=

2&subContrassID=3&sbSubContrassID=0 > 

 (1992חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ) .3

 < http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_yesod.htm> 

 ( 1992חוק יסוד: חופש העיסוק ) .4

 < http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_yesod.htm> 

 יתגישה סוציולוג

 , לאומיות, אזרחיות, גישת המערכות ותרבות פוליטיתמושג המדינה -14.20.35: 3שבוע 

. "המושג מדינת ישראל ותפיסותיו בחברה הישראלית", בתוך 1999ליברמן, צ' ישעיהו.  .1

-מקראה במדע ממשל ופוליטיקה :)עורכים(  אילנה קופמן, קובי שמשי ,נויברגר נימיןב

 .228-237, עמ' עם עובד אביב :-תל המדינה

. "התיתכן זהות משותפת? אנחנו אזרחים ישראליים?", בתוך, עזמי 1999הראבן, אלוף.  .2

ליר, -ירושלים: מכון ון הבניית זהויות וזהות ישראלית בין האני לאנחנו: בשארה )עורך(, 

 . 41-60עמ' 

כתביו של עיונים ב -"חזון האומה המדינית ואתגר מדינת כל אזרחיה  .2006. אמל, ג'מאל  .3

 .71-113, עמ' 30 ,אלפיים",  עזמי בשארה
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 תרגיל:

 <http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm חוק השבות > .1

 

 לאומי(שסע ) 1שסעים בחברה הישראלית  -4.201.312: 4שבוע 

-7' , עמ3 תיאוריה וביקורת. "על שאלת המיעוט הפלסטיני בישראל", 1993בשארה, עזמי.  .1

20 . 

 .24-37 , הוצאת בסער, עמ'השקפת חיים והשקפה לאומית מנחם, בגין. .2

ישראל כאב טיפוס", בתוך רות גביזון ודפנה הקר  -. "דמוקרטיה אתנית2000סמוחה, סמי.  .3

-153, המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' מקראה-השסע היהודי ערבי בישראל)עורכות( 

200. 

תיאוריה יה, מעמדם האזרחי של הפלסטינים בישראל", . "זרים באוטופ1993פלד, יואב.  .4

  . 21-35, עמ' 3 וביקורת

 תרגיל:

 אין קריאה נוספת לתרגיל

 

 דתי(שסע ) 2שסעים בחברה הישראלית  -4.2013.19: 5שבוע 

 ,נויברגר נימיןבחקיקה דתית", בתוך  -. "דת ומדינה1999יחיא, אליעזר וישעיהו, ליברמן. -דון .1

-תל המדינה-מקראה במדע ממשל ופוליטיקה :)עורכים(  י שמשיאילנה קופמן, קוב

 .316-332, עמ' עם עובד :אביב

, המכון הישראלי לדמוקרטיה, דתי-הסיפור הציוני -פוגשת מדינה דת. 2010קלמן, נוימן.  .2

 . 1-2פרקים 

 יהודים, ישראלים: דיוקן, אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל רשות: .3

 ון הישראלי לדמוקרטיה. . המכ2000

 תרגיל:

 טל(.-דו"ח הועדה לגיבוש ההסדר הראוי לגיוס בני ישיבות )ועדת .1

 < http://www.knesset.gov.il/docs/heb/tal.htm  > 

מסד לאמנה חדשה  -עיקרים ועקרונות מדן:-אמנת גביזון. 2003. ארציאלי, יואב רשות: .2

  ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. בין יהודים בענייני דת ומדינה בישראל

 

 מגדרי(שסע עדתי, שסע ) 3ברה הישראלית שסעים בח -4.2013.26: 6שבוע 

, עמ' 2-3 ,מגמות. "שלוש גישות בסוציולוגיה של יחסי עדות בישראל", 1984סמוחה, סמי.  .1

169-206 . 

javascript:open_window(%22http://tavor.tau.ac.il:80/F/R3UYVQHCCNJ81FCVQ54Y7LSI3YAQCVMAMQ7BM249HB1JXBKBSM-59560?func=service&doc_number=002219533&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://tavor.tau.ac.il:80/F/R3UYVQHCCNJ81FCVQ54Y7LSI3YAQCVMAMQ7BM249HB1JXBKBSM-59560?func=service&doc_number=002219533&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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סוציולוגיה . "אשת חיל מי יימצא? נשים ואזרחות בישראל", 1999ברקוביץ, ניצה.  .2

 . 317-377(, עמ' 1ב' ) ,ישראלית

נשים  ייצוגהשפעת שינוי שיטת הבחירות על  -בפוליטיקה . "האחרים1996הרצוג, חנה.  .3

פריימריס ובחירות ישירות  -המהפכה האלקטוראליתוערבים", בתוך, גדעון, דורון )עורך(, 

 אביב: הקיבוץ המאוחד. -תל של ראש הממשלה

 תרגיל:

 אין קריאה לתרגיל זה

 

 חברתי(-כלכלישסע ) 4שסעים בחברה הישראלית  -42.4.201: 7שבוע 

, המכון הישראלי לדמוקרטיה, כלכלי בישראל-השסע החברתי. 2000איריס, ג'רבי וגל לוי.  .1

 . 1-2פרקים 

 , מכון טאוב.פערי הכנסות בישראל. 2011אייל. קמחי,  .2

 /http://hidavrut.gov.ilדו"ח ועדת טרכטנברג  רשות: .3

ארץ זבת חלב ודבש )יקרים(:  רשות: .4

http://taubcenter.org.il/index.php/publications/discussion-papers/economic/the-

land-of-milk-and-honey/lang/he/ 

, המכון י של הממשלה בין כלכלה לפוליטיקהגודלה הרצו. 2009זעירא, יוסף.  רשות: .5

 הישראלי לדמוקרטיה.  

 אין קריאה נוספת לתרגיל זה תרגיל:

 

 שסעים ובחירות -4.2014.23: 8שבוע 

 ה!אין קריאה לשבוע ז

 בשיעור יוקרנו שני סרטים. החומר בסרטים הוא חלק אינטגראלי מחומר הלימוד בקורס. 

 א. הפנתרים השחורים מדברים

 . 2006ב. לחם, עבודה ואג'נדה לפני בחירות 

 תרגיל:

 דיון בשני הסרטים שנצפו בכיתה      

 

 גישה מוסדית

 ת בישראלקבוצות אינטרס, מפלגות ומערכת מפלגתי -4.2014.30: 9שבוע 

 .18-26, ספט'(, עמ' 34)  סקירה חודשית. "קבוצות אינטרס בישראל", 1987ישי, יעל.  .1
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ממשל . "המערכת המפלגתית", בתוך בנימין נויברגר )עורך(, 1997נויברגר, בינימין.  .2

 . 239-253, 203-220אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' -, תלהמפלגות בישראל -ופוליטיקה

. "האומנם מפלגה דומיננטית במערכת מפלגתית 2004ן ומיכל שמיר. אשר, אריא רשות: .3

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

 . 27-52הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 

מתרופפת",  "קדימה במערכת מפלגתית .2008. שמיר, מ. ונטורה, ר. אריאן, א. קדר רשות: .4

 הישראלי לדמוקרטיה, המכון, אריאן, א. ושמיר, מ. )עורכים(, 2006הבחירות בישראל בתוך 

 .25-61עמ' 

 תרגיל:

 1992חוק המפלגות  .1

<http://www.knesset.gov.il/elections16/heb/laws/party_law.htm> 

על שקיעתן של מפלגות  - small-. "משמאל ל2011פורץ. -נבו, אופיר, יובל, פני וגיא בן .2

 הבחירות בישראל", בתוך אשר, אריאן ומיכל שמיר )עורכים(, 1992-2009אל הציוני השמ

  , ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. 2009

 

 דעת קהל ודפוסי הצבעה בישראל -4.2015.7: 10שבוע 

שיקולים קואליציוניים . "2008אברמסון, פול, ג'ון אולדריץ', אנדרה בלה, דניאל לי ורנן לוין.  .1

  ,2006הבחירות בישראל אשר אריאן, ומיכל שמיר )עורכים(, ", בתוך עה בבחירותוהצב

 . 261-298, עמ' ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה

המפלגות ועמדות  אפיון. "2011מרק פול, רפאל ונטורה. אריאן, אשר, אנדרה קראול,  .2

, 2009 הבחירות בישראלהבוחרים", בתוך, בתוך אשר, אריאן ומיכל שמיר )עורכים(,  

 ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.  

 תרגיל

  אין קריאה לתרגיל זה

  ודנטים[]מבחן בית ניתן לסט בחירות כלליות, בחירות פנימיות -4.201.514: 11שבוע 

1. Hazan, Reuven. 2000. "Yes. Institutions Matter- The impact of institutional reform 

on parliamentary members and leaders in Israel", in Lawrence D. Longley and 

Reuven Y. Hazan (Eds.), The Uneasy relationships between Parliamentary members 

and leader London: Frank Cass&Co., pp. 303-326  

בחירת מועמדים . "בחירת מועמדים", מתוך, גדעון רהט )עורך(, 2006חזן, ראובן.  .2

 . 13-35אביב: ספיר, עמ' -תל בישראל: המצוי והרצוי

http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/BOOK_7080/Publications_Catalog_7080.aspx
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3. Shomer, Yael. 2009. “Candidate Selection Procedures, Seniority, and Vote-Seeking 
Behavior: Lessons from the Israeli Experience.” Comparative Political Studies 42, pp. 
945–970. 

 
 תרגיל

 1992חוק יסוד הממשלה  .1
 2001חוק יסוד הממשלה  .2

 (מבחן הבית יינתן בשיעור) רשות מחוקקת-ויחסי רשות מבצעת ממשלות -4.201.512: 21שבוע 

ירושלים:  והרשות המבצעת בישראל משילות. 2002אריאן, אשר, דוד נחמיאס ורות אמיר.  .1

 . 5, 1ן הישראלי לדמוקרטיה, פרקים המכו

2. Hazan, Reuven. 1997. Executive-legislative relations in an era of accelerated reform: 

Reshaping government in Israel Legislative Studies Quarterly 22(3), pp. 329-350 

דגם המשטר הראוי לישראל: דמוקרטיה פרלמנטארית, שיטה נשיאותית או  רשות: .3

 , המכון הישראלי לדמוקרטיה. משלהבחירה ישירה לראשות המ

 . הוצאת כרמל משטר נשיאותי לישראל, .2006דורון, גדעון.  רשות: .4

 תרגיל

1. Brichta , Avraham and Yair Zalmanovitch. 1986. " The Proposals for Presidential 

Government in Israel: A Case Study in the Possibility of Institutional Transference", 

Comparative Politics 19(1). pp. 57-68. 

 

   הגשת מבחני הבית בכיתה!+ ביהמ"ש העליון ומערכת בתי המשפט -4.2015.28: 31שבוע 

בית המשפט  -קווי מתאר לפסיקת בג"צ. 1994יוכטמן וזאב סגל. -אפי יערברזילי, גד,  .1

 .29-45, 17-26, עמ' 2פרק  אביב: פפירוס-, תלהעליון בעין החברה הישראלית

. "סמכות, עוצמה, והפרדת רשויות: ביקורת שיפוטית בישראל 1997הופנונג, מנחם.  .2

 .211-238, עמ' 1-2כ"ח,  משפטיםבפרספקטיבה השוואתית", 

 תרגיל

 <http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod10.pdf חוק יסוד השפיטה > .1

 , הארץ ת המשפט עומדת על כרעי תרנגולת",זורחין, תמר. "בייניש: מערכ .2

<http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1597777> 

 

 

http://www.jstor.org/stable/440319
http://www.jstor.org/stable/440319


 7 

 + סיכום קורס תקשורת בישראל -4.2016.11: 41שבוע 

-תל 1948-1990, המתווכים: אמצעי התקשורת בישראל. 1993ל לימור. כספי, דן ויחיא .1

 . 250-264, 15-39אביב: אשכולות, עמ' 

 ,בעלות צולבת: שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלית. 2003אזרחי, ירון.  .2

 . 24-38, 11-22ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 

 תרגיל

 מחקר מעקב.  -הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא. 2006הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.  .1


