
 יסודות המשטר בישראל/כהן אשר

 

1

  המחלקה למדעי המדינה-אילן  -אוניברסיטת בר
 

 ה" תשס112-71יסודות המשטר בישראל 
 

 ר אשר כהן"ד
 

 )בתיאום מראש (19:30-20:30, 11:00-12:00יום שלישי , 10:00-11:00יום שני : שעות קבלה
 5318957: טלפון במשרד 

 
 :מטרות

יכים הפוליטיים בישראל מטרות הקורס הן להכיר את ההיבטים המרכזיים של המשטר והתהל
מכלול הנושאים בקורס . תוך יישום מושגים תיאורטיים של מדע המדינה למקרה הישראלי

 של תקופת יסודות ושורשים היסטוריים מזווית ראיה פוליטית:  מרכיבים מרכזייםנימתחלק לש
להבדיל מהיבטים ( של מדינת ישראל רשמיים-חוקתיים-מוסדיים-היבטים מבנייםו; הישוב

תרבותיים דוגמת שסעים והתנהגות הצבעתית שבהם יתמקד הקורס המשלים -התנהגותיים
  ").פוליטיקה ישראלית"
 

 :מטלות
 .השתתפות בהרצאות. 1
הבחינה תכלול . בסיום הקורס בחופשה בין הסמסטרים) אמריקאית(בחינה של שאלות סגורות . 2

אות וכשליש מהשאלות על חומר כשני שליש מהשאלות על חומר ההרצ,  שאלות40 – ל 33בין 
 .הקריאה

 .בבחינה עם שאלות פתוחות, על פי בחירתם, עולים חדשים יוכלו להיבחן
 

 : וחומר הקריאהםנושאי
 
 תכונות יסוד של החברה הישראלית. 1

 :מושגי מפתח
; בולטות האידיאולוגיה; שסעים מצטברים; שסעים צולבים; ריבוי שסעים; גבולות מעורפלים

  ;חברה חדשה; חברת מהגרים; וני מתמשךסכסוך חיצ
 

 .9-27' עמ, )עם עובד: תל אביב (מצוקות באוטופיה, )1990(דן הורוביץ ומשה ליסק  •
 )223885  (ADAוגם תדפיס הסרוק ב ) 133909(מצ .הור  שמור מדעי המדינה לפי

 
 
 הישוב היהודי כקהילה פוליטית. 2

 :מושגי מפתח
; שדה סמכות; מרכז משנה לא מערכתי; ז משנה מערכתימרכ; מרכז משנה; פריפריה; מרכז

 ;הנהלת הסוכנות, הנהלת הועד הלאומי, הועד הלאומי,  אסיפת הנבחרים–המוסדות הלאומיים 
 ; מפלגה דומיננטית;יםפוליטיוגושים  מפלגות ;זרמים אידיאולוגים

יאולוגיה האיד: רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית", )א"תשס(אפרים יער וזאב שביט  •
 מגמות בחברה, )עורכים(אפרים יער וזאב שביט : בתוך, "הציונית והחברה היישובית

 .1-126'  עמ' כרך א,)האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב (הישראלית
 )500277(בח .מגמ  שמור מדעי המדינה לפי

 
 מדינה, "?האם היה הישוב היהודי בארץ ישראל דמוקרטיה קונסוציונלית", יונתן שפירא •

  85-92' ע, 29כרך , ל"ממשל ויחב
 )224488 (3101תדפיס כתב עת בספריית מדעי החברה וגם 

  
  98-101' ע, 24 כרך ,ל"מדינה ממשל ויחב, "בכל זאת פונקציונליזם", דן הורוביץ

 )222480 (3102תדפיס כתב עת בספריית מדעי החברה וגם 
 

 
 המעבר מישוב למדינה. 3

 :מושגי מפתח
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פרשת ; ממלכתיות; תנועתיות; גיבוש והחלת הסמכות;  הרחבה ושינוי התפקוד;בינוי מוסדי
 ;פקודת סדרי השלטון והמשפט;  הכרזת העצמאות;ח"פירוק הפלמ; י"פירוק הלח; אלטלנה

 
 המשטר הפרלמנטרי בישראל. 4
 

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

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

 64-69' עמ    :ועדות הכנסת
 70-76' עמ   :חסינות הכנסת וחבריה

 90-104' עמ    :ממשל קואליציוני
 120-137' עמ   :אחריות פרלמנטרית

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

 

: ירושלים (סמכות ואחריות: היועץ המשפטי לממשלה, )ז"תשנ(גד ברזילי ודוד נחמיאס  •
 ). עמודים45-כ) (המכון הישראלי לדמוקרטיה

 )363525(יו .ברז  שמור מדעי המדינה לפי
 
 תחות המערכת המפלגתיתהתפ. 5

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

מערכת ; מפלגה גדולה;  לשון מאזניים–מפלגה ניטרלית ; מפלגת לוויין; פלורליזם מקוטב
 ;תחרות פוליטית משנית; תחרות פוליטית ראשית; מפלגתית מבוזרת

 .23-51' עמ, )רמות: תל אביב (המפלגות בישראל, )1992(דברג גיורא גול •
 )182740(מפ .גול  שמור מדעי המדינה לפי

 
 ביקורת הממשל בישראל. 6

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

 ;)התרגיל המסריח (1990הממשל 

 .62-86' 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 ; ירידת המפלגות הגדולות; 50%מחסום ; בחירה ישירה; פיצול ההצבעה
 ;ת מבוזרתהיווצרות מערכת מפלגתי; 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
 
 חוקתית בין חוקי יסוד למהפכה –ההיבט החוקתי . 9

 :מושגי מפתח
חוקי היסוד ; חוקי יסוד; חקיקה ראשית; ניסוח, תכנים, שריון,  עליונות משפטית–חוקה 

 ;ביטול חקיקה ראשית;  והמהפכה החוקתיתסעיף ההגבלה; החדשים

, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב (סוגיית החוקה בישראל, )ז"תשנ(בנימין נויברגר  •
 .68-80' עמ, )3יחידה , כרך ג: ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל

 )365269(ממ . אונ שמור מדעי המדינה לפי
 
 .26-45' עמ, סוגיית החוקה בישראל, נויברגר: הויכוח על החוקה בימי ראשית המדינה •

 )365269(ממ .אונ שמור מדעי המדינה לפי


