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 אילן -אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 71-112-01ל יסודות המשטר בישרא

 א. ב–) ש" ש2(קורס חובה שנתי 
 ו"תשס
 

 ר אשר כהן"ד: מרצה
 

 14:00-15:00יום רביעי , )19:30בתיאום מראש בלבד  (12:00-13:00יום שלישי : שעות קבלה
 2.53  :חדר משרד' מס

  03 – 5318957 :טלפון במשרד
 il.ac.biu.cohenaa@mail: אר אלקטרונידו
 

 :מטרות
מטרות הקורס הן להכיר את ההיבטים המרכזיים של המשטר בישראל תוך יישום מושגים תיאורטיים של 

ות ושורשים יסוד:  מרכיבים מרכזייםנימכלול הנושאים בקורס מתחלק לש. מדע המדינה למקרה הישראלי
-היבטים מבנייםו;  תוך התמקדות בתקופת הישוב והמעבר מישוב למדינההיסטוריים מזווית ראיה פוליטית

  . של מדינת ישראלרשמיים-חוקתיים-מוסדיים
 

 :מטלות
 .עמודים לפי ההנחיות המפורטות להלן 8 – 6 בהיקף של: %20 –עבודה 

 
 מושגי יסוד בהיסטוריה 400300/-כ): ישיםאירועים א, ידיאולוגיותא, רגוניםא (:%30 -ף "מבחן האל

.  שאלות שעניינה הכרה בסיסית בלבד של המושגים40-בחינה אמריקאית בהיקף של כ. הפוליטית של ישראל
 .רשימת המושגים תינתן בתחילת שנת הלימודים. הבחינה תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים

 
 40 – ל 33הבחינה תכלול בין . בסיום הקורס) אמריקאית(בחינה של שאלות סגורות  :%50 –בחינה מסכמת 

 . על חומר הקריאה25%- על חומר ההרצאות ו75%-כ, שאלות
 .בבחינה עם שאלות פתוחות, על פי בחירתם, עולים חדשים יוכלו להיבחן

 
 : וחומר הקריאהםנושאי

 
 תכונות יסוד של החברה הישראלית. 1

 :מושגי מפתח
סכסוך חיצוני ; בולטות האידיאולוגיה; שסעים מצטברים; שסעים צולבים;  שסעיםריבוי; גבולות מעורפלים

 .חברה חדשה; חברת מהגרים; מתמשך
 

 . 27- 9 'עמ, )עם עובד: תל אביב (מצוקות באוטופיה, )1990(דן הורוביץ ומשה ליסק 
 )332929 (5187וגם תדפיס ) 133909(מצ .הור  שמור מדעי המדינה לפי

 
 די כקהילה פוליטיתהישוב היהו. 2

 :מושגי מפתח
המוסדות ; שדה סמכות; מרכז משנה לא מערכתי; מרכז משנה מערכתי; מרכז משנה; פריפריה; מרכז

 ; זרמים אידיאולוגים;הנהלת הסוכנות, הנהלת הועד הלאומי, הועד הלאומי,  אסיפת הנבחרים–הלאומיים 
 .יםפוליטיוגושים מפלגות 

 
האידיאולוגיה הציונית והחברה : רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית", )א"תשס(אפרים יער וזאב שביט 

האוניברסיטה : תל אביב (מגמות בחברה הישראלית, )עורכים(אפרים יער וזאב שביט : בתוך, "היישובית
 . 126 – 1 ' עמ' כרך א,)הפתוחה

 )500277(בח .מגמ  שמור מדעי המדינה לפי
 
 המעבר מישוב למדינה. 3

 :תחמושגי מפ
פירוק ; פרשת אלטלנה; ממלכתיות; תנועתיות; גיבוש והחלת הסמכות; הרחבה ושינוי התפקוד; בינוי מוסדי

 .ח"פירוק הפלמ; י"הלח
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 הרצאות שנישאו בכינוס : רציפות ותמורות 1949:-1947, מיישוב למדינההמעבר ) 1999(ורדה פילובסקי 
 . אוניברסיטת חיפה :חיפה  .ח"כג בסיון תשמ-באוניברסיטת חיפה בימים כ

 )152283(מי .מעב  שמור סוציולוגיה לפי
 
 המשטר הפרלמנטרי בישראל. 4
 

 ): האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב (כנסת מול ממשלה, )ז"תשנ(בנימין נויברגר 
   )5-4כרך ד יחידה , ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל

  40 – 23 'עמ תפקידי הכנסת
 63 - 41 'עמ  הסיעות

  69 – 64 'עמ ועדות הכנסת
  76 – 70 'עמ חסינות הכנסת וחבריה

  104 – 90 'עמ ממשל קואליציוני
  137 – 120 'עמ אחריות פרלמנטרית

  155 – 138 'עמ עליונות הכנסת או שלטון הממשלה
 )365269(ממ .אונ  שמור מדעי המדינה לפי

 
המכון הישראלי : ירושלים (סמכות ואחריות: שפטי לממשלההיועץ המ, )ז"תשנ(גד ברזילי ודוד נחמיאס 

 ). עמודים45-כ) (לדמוקרטיה
 )363525(יו .ברז  שמור מדעי המדינה לפי

 
המכון הישראלי : ירושלים (משילות והרשות המבצעת בישראל ,)2002( דוד נחמיאס ורות אמיר, אשר אריאן
 . 186 – 150 'עמ) לדמוקרטיה

  )537445(מש .ארי   שמור מדעי המדינה לפי
 
 התפתחות המערכת המפלגתית. 5

 :מושגי מפתח
; פלורליזם מקוטב; גושיות מאוזנת-דו; מפלגה דומיננטית; מערכת מפלגתית; האיזון שבין תחרות ליציבות

תחרות פוליטית ; מערכת מפלגתית מבוזרת; מפלגה גדולה;  לשון מאזניים–מפלגה ניטרלית ; מפלגת לוויין
 .ת פוליטית משניתתחרו; ראשית

 
 .51 – 23 'עמ, )רמות: תל אביב (המפלגות בישראל, )1992(גיורא גולדברג 

  )182740(מפ .גול  שמור מדעי המדינה לפי
 

. 52 – 27 'עמ, "?האמנם מפלגה דומיננטית במערכת מפלגתית מתרופפת) "2004. (מיכל, אשר ושמיר, אריאן
 . המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים , 2003הבחירות בישראל ) עורכים. (מיכל, אשר ושמיר, אריאן: בתוך 

 )1070219(בי .בחי שמור מדעי המדינה לפי
 
 ביקורת הממשל בישראל. 6

 :מושגי מפתח
 1990משבר הממשל ; חוסר יציבות ורציפות; קשיי תפקוד; ייצוג יתר מלאכותי; עיוות עיקרון הייצוג היחסי

 .)התרגיל המסריח(
 

 . 86 – 62 'עמ, )ביתן: תל אביב (בחירה ישירה, )1995 (גדעון אלון
 )298628(בח .אלו  שמור מדעי המדינה לפי

 
  הבחירה הישירה לראשות הממשלה–שינוי שיטת הממשל . 7

 :מושגי מפתח
; עליית המפלגות הסקטוריאליות; ירידת המפלגות הגדולות; 50%מחסום ; בחירה ישירה; פיצול ההצבעה

 . מפלגתית מבוזרתהיווצרות מערכת
 
  התפתחות האקטיביזם השיפוטי–בית המשפט העליון . 8

 :מושגי מפתח
; נאמנות פרשנית לתקדימים; פרשנות החוק; סבירות ההחלטה; מידת השפיטות; היקף זכות העתירה

 .תהליך מינוי שופטים; ביטול חקיקה ראשית; התערבות בעבודת הכנסת
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 ץ בחברה"מקומו של בג :בעד ונגד : אקטיביזם שיפוטי) ס"תש(   דותןיואב, קרמניצר מרדכי, רות גביזון
 .אגנסומידיעות אחרונות  : תל אביב  .הישראלית

  )460933(אק .גבי   שמור מדעי המדינה לפי
 

 ).ם יינתן בהמשך"פירוט הבגצי (מחשבות: בני ברק .משפט חוקתי )2005. (מנשה, כהןורון , דלומי
 )1096609(חק .שרשמור מדעי המדינה לפי י

 
  בין חוקי יסוד למהפכה חוקתית–ההיבט החוקתי . 9

 :מושגי מפתח
סעיף ; חוקי היסוד החדשים; חוקי יסוד; חקיקה ראשית; ניסוח, תכנים, שריון,  עליונות משפטית–חוקה 
 .ביטול חקיקה ראשית;  והמהפכה החוקתיתההגבלה

 
 . 80 – 68 'עמ, )האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב (סוגיית החוקה בישראל, )ז"תשנ(בנימין נויברגר 

 )365269(ממ .אונ  שמור מדעי המדינה לפי
 

 . 117 – 93 'עמ, )המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים (המהפכה החוקתית) 1998(רות גביזון 
 )424164(מה .גבי שמור מדעי המדינה לפי

 
 נושאים והנחיות לכתיבת עבודה

 
 :מטרות
פתח ולשכלל את מיומנויות איסוף ואיתור המידע והכתיבה המחקרית  להיא בודותכתיבת הע תמטר

 . האקדמית באמצעות כתיבת עבודה המתמקדת באחת מהסוגיות המוגדרות שנלמדות בקורס
מושגים  היישום שליש לזכור שהמטרה היא לא רק להרחיב את הידע בסוגיה מוגדרת אלא לתרגל את 

 . על מקרי בוחןתיאורטיים
 
 :המטלירוט הפ

 : משקל בציון הסופי
עליה בשקלול הציון " לוותר"הגשת העבודה היא חובה ואין אפשרות . 20%משקל העבודה בציון הסופי הוא 

 . בכל אחת מן המטלות בקורס בנפרד60התנאי לשקלול הציון הסופי בקורס הוא ציון . הסופי
 תאריך הגשת העבודה

 . האחרון לפני חופשת פסחהשבוע, 2006 באפריל 4, עד יום שלישי
 הנחיות לכתיבה

 כללי
ניתן למצוא מסמך מפורט ) http://www.biu.ac.il/SOC/po(באתר האינטרנט של המחלקה למדעי המדינה 

. אומנם אתם כותבים עבודה קצרה בהרבה אך עקרונות הכתיבה זהים. של כללי הכתיבה לעבודה סמינריונית
 .תכנון וכתיבת העבודהמומלץ לכולם לעיין במסמך זה בשעת 

 : היבטים טכניים והיקף העבודה

 ).רשימת מקורות) ג(-תוכן העניינים ו) ב(; שער העבודה) א( כלולים לאבהיקף זה ( עמודים 6-8 •

 .  כולל את שער העבודה ותוכן הענייניםלאיש למספר את העמודים כשהמיספור  •

לאלו שיש להם הרבה מה . ח כפול בין השורות עם רווחים של שורה וחצי או רוו12העבודה תיכתב בגופן  •
. לא לעשות תרגילי צמצום רווחים והקטנת גופן כיוון שזכוכית המגדלת שלי אבדה, ) עמודים8-מעבר ל(לומר 

ליצור רווחים , מתבקשים שלא לכתוב כותרות ענק)  עמודים6-לא מצליחים להגיע ל(אלו שאין להם מה לומר 
את העבודה יש לארגן מבחינה טכנית בהתאם . שאר תרגילים ידועים ומוכריםלהוסיף תמונות ו, אומנותיים

 ).כפי שלימד אותנו בית המשפט העליון במספר פסיקות(המידתיות והאיזון , לכללי הסבירות

 ...)לא בזוגות הכוונה שגם לא בשלשות(ת לכתוב את העבודה לבד ולא בזוגות /ית חייב/כל סטודנט •
 

 : מבנה העבודה
שם , שם המרצה, מספר הקורס, שם הקורס, נושא העבודה, שם המחלקה, שם האוניברסיטה: לל כו (שער .1

אל תשכחו שחדרי העבודה והמשרדים שלנו ). של הסטודנט. ז.תאריך הגשה מספר ת, שם הטודנט, המתרגלת
 .ר הטובכל הפרטים דרושים למען הסד. צבעים וגוונים ומתאריכים שונים, מלאים בעבודות מכל מיני סוגים

חייבת להיות התאמה מלאה בין תוכן העניינים ובין שמות הפרקים .   יוצג בעמוד נפרד– תוכן עניינים .2
 . בפועל

) לא הסבר(ציון ; מרחב ונושא, תיחום גבולותיו מבחינת זמן;   יכלול את הצגת הנושא שבחרתם– מבוא .3
לאחר כתיבת המבוא : עצה. ודהוהצגה קצרה של מבנה העב; הדגמים שבהם ייעשה שימוש לצורך ניתוח
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התיחסו לעבודה ולמבוא כאילו אתם כותבים . תשאלו את עצמכם אם הקורא יודע בדיוק בפני מה הוא עומד
 . לאדם מתעניין שאינו בקי בנושא ולכן אין שום דבר מובן מאליו וידוע

תיאורטיים  פרק זה מציג ומסביר בקצרה את הדגמים המושגיים או ה– ספרות מחקר/רקע תיאורטי .4
אלו בעצם הכלים שלכם . כל אחד לפי הנושא שבחר, שבהם אתם מתכוונים לעשות שימוש במהלך העבודה

מושגיים על אירועי בוחן ולא - דגמים תיאורטייםיישוםהמטרה היא : אל תשכחו את העיקר. לצורך העבודה
 ). לכל היותר מהעבודה30% עד 20%-סביר שהמבוא והרקע התיאורטי יהיו כ(סיכום אירועים וסוגיות 

אל .  יכלול את תיאור וניתוח הסוגיה שבחרתם באמצעות ולאור הדגמים התיאורטיים– גוף העבודה .5
הסוגיה / את האירועלסכםלא רק : תשכחו את מטרת העבודה ונאמר זאת שוב למרות החזרה על הדברים

וף העבודה לפרקי משנה יש לחלק את ג.  אותה באמצעות הדגמים הרלוונטייםלנתחעבור הקורא אלא 
זהו עיקר (זה עשוי להיות לפי נושאי משנה של הסוגיה או לפי תקופות של התפתחות הסוגיה . הגיוניים

 ). מהעבודה70% עד 60%-העבודה ולכן ראוי שיהיה כ
סביר שהסיכום (על כולל על מה שעשיתם והצגת המסקנות במידה ויש לכם - מבט– סיכום ומסקנות .6

 ). מהעבודה20% עד 10%-והמסקנות יהיו כ
אחת ממטרות העבודה היא פיתוח מיומנות איסוף ואיתור חומר רלוונטי ויכולת ,  כפי שצוין– ביבליוגרפיה .7

; על מקור אחד או שניים ולעשות סיכום שלו" להינעל"טעות נפוצה היא . לעשות בו שימוש בעבודה שלכם
וכך לאבד כיוון ולא להגיש את העבודה (רות על עשרות רבות של מקו" להתפזר"טעות נפוצה אחרת היא 

מספיק ארוכה כדי לכסות את הנושא ומספיק קצרה כדי : ביבליוגרפיה צריכה להיות כמו חצאית). בזמן
 . שתהיה מעניינת

 אין עבודה אקדמית ללא הפניות למקורות שעליהם אתם מתבססים וללא הערות שוליים – הפניות .8
א להפנות למקור כל שורה שניה ולהפוך את ההפניות לדבר מעיק ל: כמו בביבליוגרפיה!!! להבהרה

ולא להפנות פעמיים שלוש במהלך כל העבודה כדי ) כשבתחתית העמוד רשימת מלאי אין סופית של מקורות(
הפניות יבואו בכל . האיזון והסבירות, להרחבה ראו את מה שנכתב בעניין המידתיות. לצאת לידי חובה

  .כולל במבוא, העבודה
 

 נושאים לעבודה
 .השבוע האחרון לפני חופשת פסח, 2006 באפריל 4, הגשת העבודה עד יום שלישי

 ).המחולקים לפי תחומים( הנושאים הבאים 7עליכם לבחור בנושא אחד בלבד מתוך 
 

 תקופת הישוב והמעבר מישוב למדינה

 .20-הויכוח על הקמת הסוכנות היהודית בשנות ה •

 .י"ל ולח" הישוב במחתרות אצהמאבק של מוסדות: הסזון •

 .המאבקים בנושא החינוך מהקמת המדינה עד לחקיקת חוק חינוך ממלכתי •
 

 המערכת המפלגתית בישראל

 .1949-1974משברים קואליציוניים ותוצאותיהם בתקופת הדומיננטיות  •

 .1977-2003גושית בשנים -הקמת מפלגות מרכז וגורלן בתקופה הדו •
 

 כה החוקתיתהאקטיביזם השיפוטי והמהפ

 ).לא כולל ביטול חקיקה(התפתחות ההתערבות של בית המשפט העליון בעבודת הכנסת  •

 .הויכוח בין התומכים במהפכה החוקתית לבין שולליה •


