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 בישראל יסודות המשטר שם ומספר הקורס: 

040-96  

  ד"ר מאור כהן שם המרצה:

 שיעור סוג הקורס:

 שש" 2:  היקף שעות                  א+ב: סמסטר                    תשפ"ב:  שנת לימודים

  
 א. מטרות הקורס ותוצרי למידה )מטרות על / מטרות ספציפיות(: 

והבנת הבסיס החברתי לצמיחתם וקיומם של משטרים מודרניים, הבנת מרכיביהם ותפקידיהם של ניתוח 
 המדינה והלאום בעידן הגלובאלי תוך יישום על שיטת הממשל בישראל.

 
 :דרישות הקורס

 השיעור.  כלחובת נוכחות בשיעורים לאורך  .1

 .100% –מבחן  .2

 יתרון. –השתתפות בשיעור  .3

 ות.הקורס יועבר באמצעות מצג •

 קריאת חומרים ביבליוגרפיים עפ"י הנחיית המרצה. •

 
 

 ב. תוכן הקורס:

 .181רקע היסטורי: הצהרת בלפור, המנדט, החלטה  .1

 הכרזת העצמאות: .2

 .ההצדקות להקמתה של מדינת ישראל .א

 .ביטויי המדינה הריבונית בהכרזה .ב

 בין חילוניות למדינת הלכה. :רצף הזהויות הדתיות .3

 בין כלל אזרחיה למדינת לאום יהודית. :רצף עמדות לאומיות .4

 המאפיינים היהודיים של ישראל: .5

 היבטים משפטיים וחקיקה יהודית. .א

 סמלים, שפה. .ב

 מוסדות. .ג

 סטטוס קוו חילונים חרדים. .ד

 חוק השבות וחוק האזרחות. .ה

 .סוגי ממשלים .6

 .תהליך הקמתה של ממשלה בישראל .7

 :המחוקקת הרשות .8

 .מליאה וועדות .א

 .אג'נדות פוליטיות .ב

 .קואליציה ואופוזיציה .ג

 מערכת הבחירות. .ד

 שיטת הבחירות. .ה

 חסינות. .ו
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 :הרשות המבצעת .9

 עקרון האחריות. .א

 :הרשות השופטת .10

 מובני שלטון החוק: פורמאלי ומהותי. .א

 עבריינות. .ב

 סוגי משפט: חוקתי, פלילי ואזרחי. .ג

 ערכאות שיפוטיות. .ד

 בג"צ: אקטיביזם ופורמאליזם. .ה

 : שחיקת מדינת הלאום, כלכלה גלובאלית, עוני והגירה.ישראל בעידן הגלובאלי .11

 שסעים. .12
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