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 תיאור ומטרת הקורס
ובמיוחד של מי שעמד , כדי להבין את אופיו של המשטר בישראל יש מקום להעמיק בחקר התקופה המעצבת

על גוריון -הקורס יתמקד בהשפעתו של בן. גוריון- ראש הממשלה הראשון דוד בן–בראש המערכת הפוליטית 
הטיעון המרכזי שייבחן הוא טיעונו של יונתן שפירא ביחס . המרכיבים השונים של הדמוקרטיה הישראלית

השאלה המרכזית שתלובן בקורס היא כיצד בכל זאת . בישראל, ולא ליברלית, לצמיחת דמוקרטיה פורמלית
 .צמח בישראל משטר דמוקרטי

  
 דרישות הקורס
 נוכחות חובה

 ) חומר סגור-שאלות פתוחות (רס על ההרצאות ועל החומר הביבליוגרפי בסוף הקו) 100%(מבחן 
 

 נושאי הקורס
 מבוא לקורס   2.11.05  – 1שיעור 
 .  322 – 311, 15- 1' עמ: 1פריט:  קריאת חובה,מדינה ודמוקרטיה-מנהיגים בוני   9.11.05  – 2שיעור 
 .2פריט :  חובה קריאת–ניסיון לשינוי שיטת הבחירות  16.11.05  – 3שיעור 
 .3פריט :  קריאת חובה–הוצאת המפלגה הקומוניסטית מחוץ לחוק     23.11.05  – 4שיעור 
 . 307 – 287'  עמ,1פריט : קריאת חובה  –היחס כלפי האופוזיציה  30.11.05  – 5שיעור 
  . 282 – 245' עמ, 1פריט   : קריאת חובה-סגנון פוליטי כלפי הכנסת    7.12.05  – 6שיעור 
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 . 134 – 112' עמ, 1פריט :  קריאת חובה–תפקוד הממשלה מול הכנסת    21.12.05  – 8שיעור 
 . 205 – 194' עמ, 1פריט :  קריאת חובה–אחריות משותפת ומשמעת קואליציונית        4.1.06  – 9שיעור 

 . 190 – 169' עמ, 1פריט :  קריאת חובה–חסינות חברי הכנסת     11.1.06  – 10עור שי
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