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מתקופת טרום הקמת  מרכזייםותהליכים אירועים  על הבנהידע ו הקנייתמטרות הקורס הם: א( 
 יםוחברתי יםפוליטי ,יםמוסדי מבנים הובילו להתפתחותם וגיבושם שלאשר  מדינה ועד לימינוה

מבנה יחסי הכוחות הפוליטיים הכרת תוך יישום מושגי יסוד מתחום מדע המדינה.  ב(  ,בישראל
מבנה המערכת הפוליטית ובהשלכותיהם על בשינויים דיון והתגבשו בתקופת הישוב היהודי ש

ועל בישראל על סדר היום הפוליטי  יםמשפיעהסוגיות של מגוון ניתוח ג( לאחר קום המדינה. 
 .הישראליתהזהות הקולקטיבית של החברה 

 
 )רציונל, נושאים(:תוכן הקורס  .ב
מרכזיים  םאירועים היסטוריים של מידת השפעת: א( ענייניםשני נעמוד על קורס מהלך הב

החברה  ה שלפניעל עיצוב  ובמעבר מישוב קהילתי למדינה טרום הקמת המדינה -בתקופות
המערכת הפוליטית של ת יובהתפתחודיון ב(  . מוסדיים וחוקתייםמבניים, : בהיבטים ,הישראלית

. בשלב בעקבות המאבק על סוגיית הזהות הקולקטיבית התחוללולאחר קום המדינה ובשינויים ש
: יחסי אליטות וקבוצות בחברה; המיעוט הערבי בישראל; שסעים ומוקדי מותחומים כזה יודגשו 

 .ועוד מתח חברתיים
 

 השיעורים:מהלך    
 .השיעורים יהיו במתכונת של הרצאות פרונטאליות ודיונים

 
החלוקה היא על פי מספר המפגשים הצפויים במהלך  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 הסמסטר.
 

מס' 

 מפגשה

קריאה  נושא השיעור

 נדרשת

 הערות 

סקירת הקורס ומטרותיו ו הנחיות להגשת עבודה.   -מבוא 1-3

סקירת אירועים מרכזיים בהיסטוריה הרחוקה והקרובה  -יסודות

 .  מאפיינים מרכזיים של החברה הישראלית.של ארץ ישראל

 2, 1א. 

 

 

  1ב. הישוב היהודי כחברה פוליטית    4-5

  1ג. המעבר מישוב למדינה 6

תשתיות מבניות ומוסדיות במשטרים  -עקרון הפרדת הרשויות 7-8

מוסד הנשיאות; הרשות המבצעת, דמוקרטיים ובישראל: : 

 המחוקקת והשופטת .

   1ד.

  2, 1ה. מבוא כללי ומסגרת מושגית-שסעים בחברה הישראלית 9-11



  2, 1ו. המערכת המפלגתית בישראל 12

  2, 1ז.  הבחירות בישראל 13

   סיכום ומסקנות 14

 
 חובות הקורס: ג.
 

 :דרישות מקדמיות   
תגרור גריעה  שני שיעוריםהיעדרות מעל )והשתתפות פעילה בהרצאות  נוכחות סדירהא. 

 . (מהקורס
 

 . כקריאת חובההמופיע  יב. קריאת חומר ביבליוגרפ
 

 עמודים.   6 – 5בהיקף של  – הגשת עבודהג. 
 

:מרכיבי הציון הסופי  
 

 70%-מבחן:  כהחומרים לשאלות סגורות )אמריקאיות(.   40בסיום הקורס ייערך מבחן שיכלול 
 מהציון הסופי. 80%מרשימת קריאת החובה.  משקל המבחן הוא  30% -ההרצאות וכמתוך 

 מהציון הסופי. 20%משקל העבודה הוא 
 

 .לפחות, הן בעבודה והן במבחן הסופי 60ציון הקורס בהצלחה מותנה בקבלת של : סיום הערה

 
 
 )קריאת חובה/רשות( ד. ביבליוגרפיה: 
 
סקירת אירועים מרכזיים בהיסטוריה הרחוקה והקרובה של ארץ יסודות  .א

 ישראל ומאפיינים מרכזיים של החברה הישראלית

 
 :מושגי מפתח

 ;חברת מהגרים ;סכסוך חיצוני מתמשך ;דמוגרפיה וגיאוגרפיה של ארץ ישראל; גבולות עמומים
 חברה חדשה; חברה דמוקרטית בתנאי לחץ.

 קריאת חובה
 . 27-9, )תל אביב: עם עובד(, עמ' מצוקות באוטופיה(, 1990. דן הורוביץ ומשה ליסק )1

 (332929)לפי הור.מצ  וגם תדפיס  E309שמור מדעי המדינה: 
 
. שמואל נוח אייזנשטדט, "נפתולי המודרניות של החברה הישראלית בעידן הגלובליזציה" בתוך: 2

, )באר למשה ליסק ביובלו –ישראל והמודרניות רכים(, אליעזר בן רפאל, אבי בראלי ואחרים )עו
 .29-13(, עמ' 2006, שבע: מכון בן גוריון לחקר ישראל

 (1126916ישר. ) שמור סוציולוגיה: לפי
 

 קריאת רשות
. אפרים יער וזאב שביט, "רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית: האידיאולוגיה הציונית 3

, )תל מגמות בחברה הישראליתוהחברה היישובית", בתוך: אפרים, יער וזאב, שביט )עורכים(, 
 .223-127(, כרך א', עמ' 2001, אביב: האוניברסיטה הפתוחה

 לפי מגמ.בח E309.1 שמור מדעי המדינה:
, ) בני ברק, ערבי על ארץ ישראל-מאז ומקדם: מקורות הסכסוך היהודי(, 2008גואן, פיטרס ) .  4

הקיבוץ המאוחד(, כתובת אינטרנט מתוך אתר "הגיון בשגעון"  
http://www.zeevgalili.com/2015/01/20160 

 
 
 

 כחברה פוליטיתהישוב היהודי ב. 

http://www.zeevgalili.com/2015/01/20160
http://www.zeevgalili.com/2015/01/20160


 
 מושגי מפתח:

אסיפת הנבחרים, הועד הלאומי,  הנהלת הועד הלאומי, הנהלת הסוכנות;  -המוסדות הלאומיים
 פריפריה; מרכז משנה; שדה סמכות. מפלגות וגושים פוליטיים; מרכז; ;זרמים אידיאולוגים

 קריאת חובה
. אפרים יער וזאב שביט, "רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית: האידיאולוגיה הציונית 1

, )תל מגמות בחברה הישראליתוהחברה היישובית", בתוך: אפרים יער וזאב שביט )עורכים(, 
 .95-76, 56-1(, כרך א', עמ' 2001, אביב: האוניברסיטה הפתוחה

 (1172386( או ספר סרוק )500277לפי מגמ.בח ) E309.1 שמור מדעי המדינה:
 
 

 המעבר מישוב למדינה ג.
 

 מושגי מפתח:
 פירוק הפלמ"ח. ;פירוק הלח"י ;גיבוש והחלת סמכות; פרשת אלטלנה ;ממלכתיות ;תנועתיות

 קריאת חובה
אביב: -)תל ישראל בעשור הראשון, (, "המאבק לכינון מדינה אזרחית" בתוך:2001. אלן דאוטי )1

 . 44-33האוניברסיטה הפתוחה(, עמ' 
 

 קריאת רשות
מישוב למדינה: יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי (, 1977. דן הורוביץ ומשה ליסק )1

 .299-272, )תל אביב: עם עובד(, עמ' כקהילה פוליטית
 לפי הור.מ E982.4: השמור סוציולוגי

 
 

 המשטר הפרלמנטארי בישראל -דמוקרטייםעקרון הפרדת הרשויות במשטרים ד. 
 

 מושגי מפתח:
קואליציה  ;משטר נשיאותי ;ריסון ואיזון; משטר פרלמנטרי ;הפרדת רשויות גמישה

 )רחבה/מינימאלית(;אופוזיציה אחראית; חסינות )עניינית/ פרוצדוראלית(.
 קריאת חובה

מבט עולמי משווה" )ירושלים: המכון –( "שיטת ממשל 2014. המכון הישראלי לדמוקרטיה )1
-עולמי-וכלים/מבט-/מידעhttp://www.idi.org.ilהישראלי לדמוקרטיה(, כתובת אתר אינטרנט 

 משווה/
 

 קריאת רשות
 יברסיטה הפתוחה(, )תל אביב: האונכנסת מול ממשלה. בנימין נויברגר )תשנ"ז(, 1
 

 מספרי העמודים:                            הפרקים הרלוונטיים    
 40-23            תפקידי הכנסת:      
 63-41                       הסיעות:       
 69-64                      ועדות הכנסת:       
 76-70                     חסינות הכנסת וחבריה:       
 104-90                      ממשל קואליציוני:       
 137-120                      אחריות פרלמנטרית:      
 155-138עליונות הכנסת או שלטון הממשלה:               

 ממ וגם תדפיס לפי אונ. 5- 4, ]ד[: יחידה שמור מדעי המדינה: ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 
 .(001116011) 155 – 138 ,76 - 70 ,63 -41ודים: לעמ

 
 
 
 
 
 
 

http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/מבט-עולמי-משווה/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/מבט-עולמי-משווה/


 שסעים בחברה הישראליתה. 
 

 מושגי מפתח:
שסעים: חברתיים, אידיאולוגיים ופוליטיים; שסעים חופפים/צולבים; דגם יחסי רוב מיעוט; 
-אינטגרציה )טמיעה/הטמעה/כור היתוך(; פלורליזם )שוויוני/לא שוויוני(; פוליטיקה הסדרית

 תרבותיות מבנית-העצמתה של רב -הימנעות מהכרעה בנושאים שבמחלוקת; פוליטיקה משברית
 קריאת חובה

ליעזר דון יחיא, "גבולות הזהות הלאומית ומגבלות הפוליטיקה של ההסדרה", בתוך: צבי . א1
(, , תשס"א, )ירושלים: יד בן צביתשכ"ח–העשור השני תשי"ח צמרת וחנה יבלונקה )עורכים(, 

 .100-79עמ' 
 (.471647שמור מדעי המדינה: לפי עשו.הש )

 
 .28 – 9אביב: עם עובד(, עמ' -)תל ומריבה,קירבה (, 2006אליעזר בן רפאל )ו . יוחנן פרס2

 (1124222שמור סוציולוגיה: לפי פרס.קר )
 
 

 קריאת רשות
ישראל אליעזר בן רפאל ואחרים, ו "שסעים ומפלגות בישראל" בתוך: אורי כהן ,. בנימין נויברגר1

 .210-169(, עמ' 2006, )באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון והמודרניות,
 
. אשר כהן, "אמנות להסדרת יחסי חילונים ודתיים: ניסיונות הסדרה ציבוריים לנוכח כישלון 2

, , )ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיהשבת אחיםפוליטי,, בתוך: אורי דרומי )עורך(, 
 .383-365(, עמ' תשס"ה

 (1095282שמור מדעי המדינה: לפי שבת.אח )
 
 

 המערכת המפלגתית בישראלו. 
 

 מושגי מפתח
דו גושיות מאוזנת;  ;מפלגה דומיננטית ;האיזון שבין תחרות ליציבות -מערכת מפלגתית 
מערכת מפלגתית מבוזרת; בין תחרות פוליטית  ;מפלגה גדולה ;מפלגת לוויין ;פלורליזם מקוטב

 ראשית לבין תחרות משנית. 
 

 קריאת חובה
אביב: -, )תלהמון למפלגות אלקטוראליות ממפלגות המפלגות בישראל:( 1992. גיורא גולדברג )1

 ..51-23רמות(, עמ' 
 
שלומית ברנע ואחרים  דיאגנוזה" בתוך: גדעון רהט, "מצב המפלגות בישראל: ,. עופר קניג2

המכון הישראלי עם עובד וירושלים: תל אביב ו)תיקון שיטת הממשל בישראל,)עורכים(, 
 .144-125(, עמ' 2013, לדמוקרטיה

( וגם משאב אלקטרוני 002364431) תקו.שי תשע"ג לפי  E324.6מדינה: שמור מדעי ה
(002365955) 
 

 קריאת רשות
גיורא גולדברג, "תנועת החרות והליכוד נעים קדימה: על גורלן של מפלגות אידיאולוגיות . 1

גלגולה של תנועה: מחרות  –מאלטלנה עד הנה חפצות שלטון." בתוך: אברהם דיסקין )עורך(. 
 .277-255(, עמ' 2011)ירושלים: כרמל ,  לליכוד

 (001206561) חרות מאל.עד תשע"א לפי  E324.2  שמור מדעי המדינה:
 
, )תל אביב: זמורה ביתן(, קואליציות: הפוליטיקה הישראלית(, 1997. דני קורן ובועז שפירא )2

 .175-161עמ' 
 לפי קור.קו  E320שמור מדעי המדינה 

 
 
 
 



 הבחירות בישראל ז. 
 

 מושגי מפתח:
 ;שינוי שיטת הבחירות ;מהפך? -חילופי שלטון ;בחירה ישירה ;שיטות יחסיות ;שיטות רובניות
 פיצול הצבעה.

 
 קריאת חובה

, )ירושלים:    הדמוקרטיה הישראלית החדשה -ימי ירושלים האחרונים(, 2001. אברהם דיסקין )1
 .65-53למחקרי מדינות(, עמ'  מכון  פלורסהיימר

 (1066943( וגם תדפיס )476153שמור מדעי המדינה לפי דיס.ימ )
 
, )תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, הבחירות בישראל -ממשל ופוליטיקה(, 1998.  תמר הרמן )2

 .69-50(, עמ' 9יח' 
 (365269שמור מדעי המדינה: לפי אונ.ממ )

 
 

 קריאת רשות
. אפרים יער וזאב שביט, "החברה היישובית כחברה פוליטית", בתוך: אפרים יער וזאב שביט 1

-114(, כרך א', עמ' 2001, , )תל אביב: האוניברסיטה הפתוחהמגמות בחברה הישראלית)עורכים(, 
104. 

 (1172386( או ספר סרוק )500277לפי מגמ.בח ) E309.1 שמור מדעי המדינה
 
. גדעון דורון "כיצד השתנה ההסדר הפוליטי בישראל מ"דמוקרטיה נומינלית" לדמוקרטיה 2

המערכת הפוליטית הישראלית: בין מינימלית", בתוך: הני זובידה ודוד מקלברג )עורכים(,
 .29-19(, עמ' 2008, הישראלית למדע המדינה ה, )האגודמשילות לקריסה

 
3. Goldberg, Giora, "Kadima goes back: the limited power of vagueness", Israel 

Affairs, Vol. 16 ,No. 1, (January 2010), pp. 31-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לימוד פורה מעניין ומהנה!!!
 


