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 שיעור  : סוג הקורס

 ש"ש  4:   היקף שעות                                א'/ב' :  סמסטר                                         ב תשפ": שנת לימודים 
            lemida.biu.ac.il :אתר הקורס באינטרנט  
 
 : מטרות הקורס ותוצרי למידה . א

הובילו להתפתחותם  אשר  הקניית ידע והבנה על אירועים ותהליכים מרכזיים מתקופת טרום הקמת המדינה ועד לימינו  
באמצעות יישום מונחים ומושגי יסוד מתחום מדע  זאת,  ,  פוליטיים וחברתיים בישראל,  ולגיבושם של מבנים מוסדיים 

הכרת מבנה יחסי הכוחות הפוליטיים שהתגבשו בתקופת הישוב היהודי ודיון בהשלכותיהם על מבנה המערכת  .  המדינה
הקניית כלים לניתוח תהליכים בסוגיות המשפיעות על סדר היום הפוליטי בישראל ועל  .   המדינה   לאחר קום הפוליטית  

 . הזהות הקולקטיבית של החברה הישראלית
 
 : תוכן הקורס .  ב

טרום הקמת    -של אירועים מכוננים מרכזיים בתקופות   השפעההמידת  (  א:  מרכזיים   נושאיםבשני    תמקד ס נבמהלך הקור
  :  היבטים, בהתייחס לעל עיצוב דמותה וזהותה של החברה הישראלית כיום ,  המדינה ובמעבר מישוב קהילתי למדינה

ניתוח  הבנה והקניית ידע וכלים ל(  ב.  הגומלין בניהםתפקודם ויחסי  ,  רשויות השלטון  -חוקתייםהמוסדיים וה,  מבנייםה
יחסי  :  במסגרת זו יודגשו סוגיות לדוגמה.   לאחר קום המדינה, פוליטיים שהתפתחו  תרבותיים,  היבטים התנהגותיים של  

וקבוצות שונות בחברה ומוקדי מתח חברתיים ;  אליטות  מקומו של המיעוט ;  מאבק על הזהות הקולקטיבית;  שסעים 
 ... ועוד;  שראל הערבי בי

 
 . השיעורים יהיו במתכונת של הרצאות פרונטאליות ודיונים  : מהלך השיעורים

 
 :  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים 

 . החלוקה על פי מספר המפגשים הצפויים להיות במהלך הסמסטר
 

'  מס
 המפגש 

חובה  קריאה   נושא השיעור 
 נדרשת 

 הערות  

 . ומטרותיוסקירת הקורס   - מבוא 1-2
סקירת אירועים מרכזיים בהיסטוריה הרחוקה והקרובה של   -יסודות 

 . ארץ ישראל

  

  2, 1. ב תכונות יסוד של החברה הישראלית   3-5

  4, 3.  ג אידיאולוגיים ופוליטיים , כלכליים, שסעים חברתיים  6-7

  3, 2, 1. ד הישוב היהודי כחברה פוליטית והמעבר מישוב למדינה  8-9

תשתיות מבניות ומוסדיות במשטרים   - עקרון הפרדת הרשויות 10-11
המחוקקת  , הרשות המבצעת : דמוקרטיים בכלל ובישראל בפרט

 . והשופטת

    1.ה

  2, 1.ו המערכת הפוליטית והמפלגתית בישראל  12-13

  2, 1. ז מערכות הבחירות בישראל  14

   סיכום ומסקנות  15

 
 : מטלות  / דרישות  / חובות .  ג
ללא    שני מפגשיםתלמיד שיעדר מ .  בכל המפגשים שתיבדק בכל שיעור  נוכחות סדירה יש חובת  , בקורס זה.  1

 .  סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת ולא יקבל ציון בקורס 
 
 .  חומר המחייב למבחנים – ביבליוגרפיים  חומרי חובה קריאת  .  2
 
 : מרכיבי הציון הסופי. ד

ההרצאות  חומרי מתוך  70%  - כ: חומרי הבחינה(.  אמריקאיות )שאלות סגורות    35בסיום הקורס ייערך מבחן שיכלול 
 .  החובה קריאת    רשימתיתבססו על  30%-וכ
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   : הערה
 . לפחות במבחן הסופי  60ציון סיום בהצלחה של הקורס מותנה בנוכחות סדירה בשיעורים ובקבלת   .א
 . הבחינות תתקיימנה במתכונת פרונטלית .ב
   הבחינה  . במקרה של בחינה מקוונת המרצה שומר לעצמו את הזכות לקיים בחינות בעל פה לתלמידים לפי דעתו . ג

 . שבוע וחצי לאחר מועד הבחינה הראשוני פ תתקיים ביום ובשעה שהמרצה יחליט עד "בע
 
 : (רשות /קריאת חובה)  ביבליוגרפיה. ה
 
 סקירת אירועים מרכזיים בהיסטוריה הרחוקה והקרובה של ארץ ישראל  : יסודות  . א
 

 : מושגי מפתח 
 ;  דמוגרפיה וגיאוגרפיה של ארץ ישראל 

 
 קריאת רשות 

האידיאולוגיה הציונית והחברה  : לדיון בחברה הישראלית רקע היסטורי  (. "2001) שביט , יער וזאב ,  אפרים . 1
  ( הפתוחההאוניברסיטה : תל אביב , ) מגמות בחברה הישראלית(  עורכים )שביט  , יער וזאב, אפרים: בתוך", היישובית 

   . 223-127' עמ ', כרך א 
 
,  הקיבוץ המאוחד , ברק בני , ) ערבי על ארץ ישראל - מקורות הסכסוך היהודי: מאז ומקדם(. 2008)פיטרס , גואן .  2

 http://www.zeevgalili.com/2015/01/20160"  הגיון בשגעון"כתובת אינטרנט מתוך אתר  (, 2008
  

 תכונות יסוד של החברה הישראלית .  ב
 

 : מושגי מפתח 
:  שסעים. חברה דמוקרטית בתנאי לחץ; חברה חדשה;  מהגריםחברת ; סכסוך חיצוני מתמשך; גבולות מעורפלים

פלורליזם  (; כור היתוך /הטמעה/טמיעה )אינטגרציה ;  צולבים/שסעים חופפים ; אידיאולוגיים ופוליטיים, חברתיים
 ( לא שוויוני / שוויוני )
 

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

E309 ( 332929לפי הור.מצ  וגם תדפיס)  ( אתר הקורס במודל .) 
 
,  אליעזר: בתוך" נפתולי המודרניות של החברה הישראלית בעידן הגלובליזציה(. "2006אייזנשטדט ),  שמואל נוח . 2

מכון בן גוריון לחקר  : באר שבע , )ביובלו  למשה ליסק  –ישראל והמודרניות  . (עורכים )בראלי ואחרים ,  בן רפאל ואבי 
 (. אתר הקורס במודל ) ( 1126916שמור סוציולוגיה: לפי ישר. ) 29-13' עמ(, ישראל

 
 אידיאולוגיים ופוליטיים ,  כלכליים, שסעים חברתיים .  ג
 

 : מושגי מפתח 
(;  כור היתוך /הטמעה/ טמיעה)אינטגרציה ; צולבים/ שסעים חופפים ;  אידיאולוגיים ופוליטיים , חברתיים: שסעים

 . הכרה ממוסדת במיעוט לאומי ; קהילותיה/מדינת כל אזרחיה ; דמוקרטיה אתנית  ; (לא שוויוני /שוויוני ) פלורליזם 
 

 קריאת חובה 
,  צמרת וחנה, צבי: בתוך", גבולות הזהות הלאומית ומגבלות הפוליטיקה של ההסדרה(. "א"תשס )דון יחיא ,  אליעזר . 3

 (. אתר הקורס במודל )  100-79' עמ  (،צבייד בן :  ירושלים , ) ח" תשכ–ח "העשור השני תשי   (،עורכים )יבלונקה  
 
 (. ספר אלקטרוני)  28 –  9' עמ(,  עם עובד:  אביב -תל , )קירבה ומריבה (. 2006)בן רפאל  , פרס ואליעזר, יוחנן . 4
 

https://biu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/972BIU_INST/1b2mrro/alma990011242220205
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 קריאת רשות 
ישראל  (, עורכים) בן רפאל ואחרים ,  כהן ואליעזר , אורי : בתוך" בישראלשסעים ומפלגות  (. " 2006)נויברגר , בנימין . 5

 . 169- 210' עמ (, אוניברסיטת בן גוריון : באר שבע, )והמודרניות
  

:  בתוך" ניסיונות הסדרה ציבוריים לנוכח כישלון פוליטי: אמנות להסדרת יחסי חילונים ודתיים(. " ה "תשס)כהן , אשר . 6
   . 383-365' עמ (، לדמוקרטיההמכון הישראלי : ירושלים , )שבת אחים  (،עורך )דרומי  , אורי 

 
 המעבר מישוב למדינה ו  הישוב היהודי כחברה פוליטית . ד
 

 : מושגי מפתח 
הנהלת הועד  ,  הועד הלאומי , אסיפת הנבחרים  - המוסדות הלאומיים; שדה סמכות ; מרכז משנה; פריפריה ; מרכז

גיבוש והחלת סמכות  : אתגרי תקופת המעבר; מפלגות וגושים פוליטיים  ;אידיאולוגים זרמים ; הנהלת הסוכנות, הלאומי 
פירוק   ;י "פירוק הלח ;פרשת אלטלנה: מקרה בוחן בהיבט הצבאי; דגם תנועתיות לעומת ממלכתיות ; במעבר לריבונות 

 .  ח"הפלמ
 

 קריאת חובה 
האידיאולוגיה הציונית והחברה  : בחברה הישראלית רקע היסטורי לדיון (. "2001) שביט , יער וזאב ,  אפרים . 1

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

 
האוניברסיטה  : אביב- תל)  , ישראל בעשור הראשון : בתוך" המאבק לכינון מדינה אזרחית (. "2001)דאוטי ,  אלן . 2

 (. אתר הקורס במודל)  44-33' עמ  (،הפתוחה
 
- תל ,ל הפוליטית בישרא המערכת " תפקיד הפוליטיקה בהקמת המדינה"  (،2013)בלאנדר , נור ודנה-גל ,  יצחק . 3
 (. ספר אלקטרוני ) 35 –  16' עמ,  עם עובד :  ביב א

 
https://biu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/972BIU_INST/1b2mrro/alma990006153350305
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 קריאת רשות 
יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה  : מישוב למדינה(. 1977) ליסק ,  הורוביץ ומשה , דן. 4

   . 299-272' עמ(, עם עובד : תל אביב, )פוליטית 
 
 המשטר הפרלמנטארי בישראל   -עקרון הפרדת הרשויות במשטרים דמוקרטיים . ה
 

 : מושגי מפתח 
אופוזיציה  (;מינימאלית /רחבה) קואליציה  ;משטר נשיאותי  ;משטר פרלמנטרי ; ריסון ואיזון  ;הפרדת רשויות גמישה

 (. פרוצדוראלית  / עניינית)חסינות  ; אחראית
 

 קריאת חובה 
כתובת אתר     (, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים " ) שיטת ממשל(. "2014)המכון הישראלי לדמוקרטיה . 1

 government/-of-comparison/forms-https://www.idi.org.il/policy/world   אינטרנט:
 

 קריאת רשות 
האוניברסיטה  : תל אביב) ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל  - כנסת מול ממשלה(. ז"תשנ )נויברגר , בנימין . 2

 ( 4-5, יחידה הפתוחה
 

 : 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  

https://biu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/972BIU_INST/1b2mrro/alma990006153350305776
https://biu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/972BIU_INST/1b2mrro/alma990006153350305776
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/forms-of-government/
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 155-138     :      עליונות הכנסת או שלטון הממשלה       
 

 . 155 –  138, 76 -  70, 63 -41עמודים:   4-5]ד[: יחידה שמור מדעי המדינה: ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ,  
 
 המערכת הפוליטית והמפלגתית בישראל .  ו

 
 מושגי מפתח 

העצמתה של   - פוליטיקה משברית; הימנעות מהכרעה בנושאים שבמחלוקת - פוליטיקה הסדרית; דגם יחסי רוב מיעוט
;  דו גושיות מאוזנת ;מפלגה דומיננטית  ;האיזון שבין תחרות ליציבות - תרבותיות מבנית מערכת מפלגתית -רב

בין תחרות פוליטית ראשית לבין תחרות  ; מערכת מפלגתית מבוזרת  ;מפלגה גדולה ;מפלגת לוויין ;פלורליזם מקוטב
 .  משנית

 
 קריאת חובה 

- תל, הפוליטית בישראל  המערכת " תפקיד הפוליטיקה בהקמת המדינה"  (،2013)בלאנדר , נור ודנה-גל ,  יצחק . 1
  :כתובת אתר האינטרנט.  597  –  586' עמ,  עם עובד :  ביב א

https://www.idi.org.il/media/3869/politiacal_system_c12.pdf 
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