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  אילן-אוניברסיטת בר
  

  71-112 - 23/24 יסודות המשטר בישראל

  

  קיץ ט"תשס

  

   הילה טלר"ד:  מרצה

  

  :מטרות

מטרות הקורס הן להכיר את ההיבטים המרכזיים של המשטר והתהליכים הפוליטיים בישראל 

מכלול הנושאים בקורס . תוך יישום מושגים תיאורטיים של מדע המדינה למקרה הישראלי

היבטים ו; יסודות ושורשים היסטוריים מזווית ראיה פוליטית:  מרכיבים מרכזייםנימתחלק לש

   . של מדינת ישראלרשמיים-חוקתיים- מוסדיים-מבניים

  

  : הרכב ציון הקורס 

  .  ביצוע מטלות באתר-  10%

  . מבחן מושגים אמריקאי– מבחן האלף -  20%

חן תשאלו על חומר מן הרצאות במב.  שאלות33-  מבחן אמריקאי המורכב מ– מבחן מסכם -  70%

  .הקורס ומרשימת הקריאה שמופיעה בהמשך

  

  : ניתן ליצור עימי קשר בדרכים הבאות 

 hilatal78@gmail.com: מייל -אי
  03 - 53189570: טלפון במשרד

  . בתיאום מראש בלבד, 16:00-15:00בין ' ימי ד: שעות קבלה 

  

  : וחומר הקריאהםנושאי

והפריטים אשר לידם , דים מצויינת האות ח בסוגריים הם פריטי חובההפריטים אשר לי, שימו לב

  . במסגרת הבחינה המסכמת תשאלו על פריטי החובה. מצווינת האות ר בסוגריים הם פריטי רשות

  

  תכונות יסוד של החברה הישראלית. 1

  :מושגי מפתח

; האידיאולוגיהבולטות ; שסעים מצטברים; שסעים צולבים; ריבוי שסעים; גבולות מעורפלים

   .חברה חדשה; חברת מהגרים; סכסוך חיצוני מתמשך

  .9-27' עמ, )עם עובד: תל אביב (מצוקות באוטופיה, )1990(דן הורוביץ ומשה ליסק ) ח( •

  

  

  הישוב היהודי כקהילה פוליטית. 2

  :מושגי מפתח



  2

; שדה סמכות; מרכז משנה לא מערכתי; מרכז משנה מערכתי; מרכז משנה; פריפריה; מרכז

 ;הנהלת הסוכנות, הנהלת הועד הלאומי, הועד הלאומי,  אסיפת הנבחרים–אומיים המוסדות הל

  .יםפוליטיוגושים  מפלגות ;זרמים אידיאולוגים

: רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית", )א"תשס(אפרים יער וזאב שביט ) ח( •

 ,)עורכים(אפרים יער וזאב שביט : בתוך, "האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית

  .126-1'  עמ' כרך א,)האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב (מגמות בחברה הישראלית

  

  המעבר מישוב למדינה. 3

  :מושגי מפתח

פרשת ; מלכתיותמ; תנועתיות; גיבוש והחלת הסמכות; הרחבה ושינוי התפקוד; בינוי מוסדי

  .ח"פירוק הפלמ; י"פירוק הלח; אלטלנה

 רציפות ותמורות  :1949-1947, המעבר מיישוב למדינה) 0199(ורדה פילובסקי ) ר( •

חיפה ( ח"כג בסיון תשמ-באוניברסיטת חיפה בימים כ רצאות שנישאו בכינוסה  :

  . )אוניברסיטת חיפה  :

  

  המשטר הפרלמנטרי בישראל. 4

האוניברסיטה הפתוחה : תל אביב (כנסת מול ממשלה, )ז"תשנ(בנימין נויברגר ) ח( •

  ):   האוניברסיטה הפתוחה

  40-23' עמ    :תפקידי הכנסת

  41-63' עמ     :הסיעות

  69-64' עמ    :ועדות הכנסת

  70-76' עמ  :חסינות הכנסת וחבריה

  104-90' עמ  :ממשל קואליציוני

  137-120' עמ  :אחריות פרלמנטרית

  138-155' עמ: עליונות הכנסת או שלטון הממשלה

 סמכות ואחריות: היועץ המשפטי לממשלה, )ז"תשנ(גד ברזילי ודוד נחמיאס ) ח( •

  ). עמודים45-כ) (המכון הישראלי לדמוקרטיה: םירושלי(

  

  התפתחות המערכת המפלגתית. 5

  :מושגי מפתח

; גושיות מאוזנת-דו; מפלגה דומיננטית; מערכת מפלגתית; האיזון שבין תחרות ליציבות

מערכת ; מפלגה גדולה;  לשון מאזניים–מפלגה ניטרלית ; מפלגת לוויין; וטבפלורליזם מק

  .תחרות פוליטית משנית; תחרות פוליטית ראשית; מפלגתית מבוזרת

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

  

  ביקורת הממשל בישראל. 6

  :מושגי מפתח



  3

משבר ; חוסר יציבות ורציפות; קשיי תפקוד; מלאכותיייצוג יתר ; עיוות עיקרון הייצוג היחסי

  .)התרגיל המסריח (1990הממשל 

  .62-86' עמ, )ביתן: תל אביב (בחירה ישירה, )1995(גדעון אלון ) ח( •

  

   הבחירה הישירה לראשות הממשלה–שינוי שיטת הממשל . 7

  :מושגי מפתח

עליית המפלגות ; ירידת המפלגות הגדולות; 50%מחסום ; בחירה ישירה; פיצול ההצבעה

  .ות מערכת מפלגתית מבוזרתהיווצר; הסקטוריאליות

  

   התפתחות האקטיביזם השיפוטי–בית המשפט העליון . 8

  :מושגי מפתח

נאמנות פרשנית ; פרשנות החוק; סבירות ההחלטה; מידת השפיטות; היקף זכות העתירה

  .תהליך מינוי שופטים; ביטול חקיקה ראשית; התערבות בעבודת הכנסת; לתקדימים

  

בעד ונגד : אקטיביזם שיפוטי) ס"תש(  יואב דותן, מניצרקר מרדכי, רות גביזון) ר( •

  . אגנסומידיעות אחרונות  : תל אביב  .ץ בחברה הישראלית"מקומו של בג  :

 .מחשבות: בני ברק .משפט חוקתי )2005. (מנשה, כהןורון , מידלו) ר( •
  

   בין חוקי יסוד למהפכה חוקתית–ההיבט החוקתי . 9

  :מושגי מפתח

חוקי היסוד ; חוקי יסוד; חקיקה ראשית; ניסוח, תכנים, שריון, יונות משפטית על–חוקה 

  .ביטול חקיקה ראשית;  והמהפכה החוקתיתסעיף ההגבלה; החדשים

, )האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב (סוגיית החוקה בישראל, )ז"תשנ(בנימין נויברגר ) ח( •

  .80-68' עמ

  

 
 


