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 כנס האגודה השנתי תשע"ג -דבר יו"ר האגודה 

 51-אגודה מקצועית כמו שלנו נבחנת באיכות כנסיה המדעיים. הצצה חטופה אל תכנית הכנס ה

ועל ההשתתפות הרחבה של מדעני מדינה, ותיקים כצעירים, ממרבית מעידה על עושר הנושאים 

המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. השנה התברכנו גם בשני אורחים בעלי מוניטין מארצות הברית 

ומגרמניה ואף  ייחדנו מושבים אחדים באנגלית למעוניינים.  הנושא המרכזי של הכנס "מצבן של 

התקבל באהדה רבה, בין השאר משום שהוא מאפשר לדון +" עורר עניין ו15דמוקרטיות בנות 

 בדמוקרטיה בישראל בהקשר רחב יותר מזה הנהוג במקומותינו.

בחירת ההצעות למושבים וההרצאות נעשתה ע"י ועדה אקדמית שהשתמשה בכלי שיפוט 

(, וכך הגענו להצעות טובות שהניבו 05%-אובייקטיביים ככול האפשר )שיעור הדחייה היה כ

ם מושבים, ולידם עוד שני מושבי מליאה. ייתכן ודחסנו יותר מידי לתכנית ולקראת הכנס עשרי

בשנה הבאה נפיק לקחים, לרבות האפשרות לכנס בן יומיים. חידוש נוסף הוא הפיכת האגודה 

אכסניה ל"תאים" מקצועיים של חוקרים/חוקרות ולבעלי עניין בנושאים שונים. שני המפגשים 

ם; עורכי כתבי עת אקדמיים. אתם מוזמנים לפנות אלינו, כי האגודה תשמח בכנס: פורום הנשי

 לארח קבוצות של חוקרים נוספים שמעוניינות בכך.

ברצוני להודות למוסד המארח, האוניברסיטה העברית, ולנשיא פרופ' מנחם בן ששון, שנתן את 

ם ובמשאבים כספיים( חסותו לכנס. אני גם מציין בסיפוק ובהשתאות את שיתוף הפעולה )בתכני

בין המחלקות למדע המדינה, יחסים בינלאומיים ובית הספר למדיניות ציבורית ולעומדים 

ומודה להם על יצירת תקדים חיובי של  -הפרופסורים ראובן חזן, אורן ברק ומומי דהן  -בראשם 

 ענייניות.

ובמיוחד ליו"ר אני שמח להודות לוועדה האקדמית של הכנס )שמותיהם מופיעים בתכנית(, 

הוועדה פרופ' מנחם הופנונג, שעמל על התוכן, נאבק במשבשים ודייק בפרטים ושבלעדיו הכנס 

לא היה מתקיים. ברכות לזוכים בפרסי האגודה השונים ותודה לחברי כל וועדות הבחירה שעשו 

ניסים עבודה נאמנה. תודה לעמיתי בהנהלת האגודה: לסגן היו"ר פרופ' אריה נאור, למנכ"ל מר 

ערקובי, למזכירי האגודה ד"ר עומרי שמיר ומר אור טוטנאור, לדוברת הגברת ורד עוזיאל, 

יעקב ולחברי הוועד המנהל של האגודה על שיתוף הפעולה -למנהל מערכת המחשוב מר חזי בן

 ההדוק.

 לבסוף הרשו לי לעלות את זכרו של  יו"ר האגודה הקודם, חברנו פרופ' גדעון דורון ז"ל.

 

 מאחל לכולנו כנס מעניין ומפרה. אני

 נור-פרופ' יצחק גל
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 דבר יו"ר ועדת הכנס השנתי תשע"ג

 למשתתפי הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה באוניברסיטה העברית

 ברוכים הבאים לכנס,

ברצוני לציידכם בכמה הנחיות מועילות אשר יקלו עליכם  0.1.0552לכנס ביום ה'  לפני הגיעכם

 את ההתמצאות בקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים.

מצורף בזאת דף עם מתווה כללי של תכנית הכנס. דף זה מהווה אישור כניסה )שימו לב לכותרת 

א גם מהווה אישור חנייה למשתתפי בראש העמוד( לבאי הכנס בכל שערי קמפוס הר הצופים והו

הכנס בחניון מדעי הרוח בקמפוס הר הצופים )מפת הקמפוס מצורפת(. אני מתנצל מראש על כך 

שעל מנת להכיל את כל התכנית בעמוד אחד, נאלצתי לצמצם חלק מכותרות המחקרים. 

הכותרות האחריות כולה עלי ועם הנפגעים הסליחה. התכנית המלאה כוללת את כל השמות וכל 

 ללא קיצורים.

מושבי הפתיחה והסיום של הכנס יתקיימו באולם הסנאט ושאר מושבי הכנס יתקיימו ברובם 

)למעט שניים בבנין מדעי החברה( בבית מאירסדורף. גם ארוחת הערב תתקיים בבית 

מטרים,  555-מאירסדורף. בין אולם הסנאט לבין בית מאירסדורף מפריד מסדרון באורך של כ

המאפשר שבירת שגרה ומעט פעילות גופנית ממריצה בין פעילות אינטלקטואלית אחת מרחק 

 לרעותה.

לאירוע הפתיחה תקדם יוזמה חדשה והיא הקמת פורום נשים במסגרת האגודה. ישיבת 

בבית מאירסדורף, על מנת לא לפגוע בהשתתפות  54:81הפתיחה של הפורום תחל בשעה 

 קפה ועוגה של בוקר.לפגישה יוצעו בפאנלים. למצטרפות 

הרישום לכנס יתקיים כולו בבית מאירסדורף ושם גם תתקיים האסיפה השנתית של האגודה 

. לבאי האסיפה יוצע כיבוד קל בצהריים. אנשים שיבחרו לאכול צהריים 50:81שתחל בשעה 

במקום אחר, ברחבי הקמפוס פזורות קפיטריות ונקודות מכירת מזון ומשקה. אנו מספקים רק 

ה ועוגה בהפסקות בין מושבי הכנס וארוחת ערב המותנית ברישום ותשלום דמי חבר לאגודה קפ

 הישראלית למדע המדינה.

אני ממליץ בכל לב לתכנן השארות לארוחת הערב. הארוחה תערך במתכונת של מזנון פתוח 

במרפסת בית מאירסדורף, מרפסת המשקיפה על העיר העתיקה וחלקים גדולים של ירושלים 

דשה. הארוחה תחל בשעות האור ותגלוש עם השקיעה על העיר לתוך שעות הערב. כן הח

תאפשר הארוחה מפגש חברתי בין עמיתים לדיסציפלינה כטוב ליבם במשקה ובמאכל, בבחינת 

 "אחוז בזה וגם מזה ידך אל תנח".

 

 נשמח לראותכם בכנס,

 יו"ר ועדת הכנס, פרופ' מנחם הופנונג

 רושלים.האוניברסיטה העברית בי
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 אודות האגודה הישראלית למדעי המדינה

 

התאגדות של חוקרים ומורים בתחומי מדע המדינה  מהווה המדינה האגודה הישראלית למדע

העיקריות הן לשקוד על רמת מחקר והוראה, על  מאוניברסיטאות ומכללות בארץ. מטרותיה

במדינת ישראל ועל קידום המקצוע. בין השאר  האתיקה המקצועית של חוקרי מדע המדינה

נציגים לקונגרסים מדעיים ויוצרת קשר עם  עורכת האגודה אסיפות וכנסים מדעיים, שולחת

הקימה האגודה את הוצאת הספרים של  0554מוסדות ואנשי מדע בחו"ל. כמו כן, משנת 

ערוך "מחקרים  האגודה הישראלית למדע המדינה, במסגרת ההוצאה מידי שנה מתפרסם קובץ

 .בפוליטיקה הישראלית" וכתבי יד מקוריים של חוקרים מתחום מדע המדינה

 

 נושאי תפקידים באגודה

 יו"ר האגודה -נור  -יצחק גלפרופ' 
 

 חברי הוועד המנהל:

  יו"ר האגודהסגן  –פרופ' אריה נאור 

 חבר ועד –ד"ר מתן אורם 

 חבר ועד –ד"ר עופר אריאן 

 חבר ועד -ד"ר ישראל וייסמל מנור 

 ועד חבר –ד"ר רנן קופרמן 

 חברת ועד -אלכופר -ד"ר טל דינגוט

 גזבר –ד"ר משה ברנט 

 חבר ועד – שפיראד"ר שלמה 

 חברת ועד –ד"ר ליהיא להט 

 חברת ועד –ד"ר רוית חננאל 

 חבר -פרופ' מנחם הופנונג 

 ועדת ביקורת – אסף מצקיןד"ר 

 חברת ועד –ד"ר בקי קוק 

 חברת ועד –ד"ר יעל שומר 

 ועדת ביקורת –ד"ר דפנה שרפמן 

 

 מכהנים:בעלי תפקידים 

 מנכ"ל  - ערקוביניסים  מר

 מזכיר  -ד"ר עומרי שמיר 

 מזכיר -מר אור טוטנאור 

 דוברות  -גב' ורד עוזיאל 

 אתר האינטרנטמערך המיחשוב ומנהל  -בן יעקב מר חזי 

 

 

http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteID=37&lang=1&pageID=4713&stateID=62#%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteID=37&lang=1&pageID=4713&stateID=62#%D7%90%D7%A1%D7%A3
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteID=37&lang=1&pageID=4713&stateID=62#%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteID=37&lang=1&pageID=4713&stateID=62#%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteID=37&lang=1&pageID=4713&stateID=62#%D7%97%D7%A0%D7%A0%D7%90%D7%9C
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteID=37&lang=1&pageID=4713&stateID=62#%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteID=37&lang=1&pageID=4713&stateID=62#%D7%91%D7%A7%D7%99
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteID=37&lang=1&pageID=4713&stateID=62#%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%9E%D7%9F
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteID=37&lang=1&pageID=4713&stateID=62#%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D
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 בלי פרס מפעל חיים של האגודה הישראלית למדע המדינה מק

 (0550) פרופסור יחזקאל דרור

 (0558) פרופסור עמנואל גוטמן

 (0551) פרופסור אשר אריאן

 (0552) פרופסור שלמה אבינרי

 (0552) פרופסור גליה גולן 

 (0554)פרופסור זאב שטרנהל 

 (0552)פרופסור ירון אזרחי 

 (0555פרופסור דויד )דייב( נחמיאס )

 ( 0555פרופסור גדעון דורון )

 (0550פרופסור יעל ישי )

 (0552פרופסור נעמי חזן )

 

 אודות כלת פרס מפעל חיים של האגודה הישראלית למדע המדינה

 פרופסור נעמי חזן - 0513לשנת  

 

המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית פרופסור נעמי חזן )פרופ' אמריטה(, 

 יפו-אביב-ודיקן ביה"ס לממשל וחברה, המכללה האקדמית של תל

 

היא מדענית מדינה בעלת שם עולמי, אשר הביאה כבוד רב למדע פרופ' נעמי חזן 

המדינה הישראלי במחקריה, בתרומתה לקהילה האקדמית הישראלית והבינלאומית, 

 טרית והחוץ פרלמנטרית. נבמסגרת הפרלמורית ובעשייתה הפוליטית והציב
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תחום מומחיותה האקדמי הוא פוליטיקה, חברה אזרחית, משילות ודמוקרטיה 

באפריקה, פרופ' חזן פרסמה ספרים ומאמרים רבים שהם אבני יסוד בתחום. היא 

כתבה וערכה שמונה ספרים וכתבה עשרות רבות של מאמרים על פוליטיקה 

כאשר עבודתה ערב, פוליטיקה ישראלית, ונשים ופוליטיקה, -באפריקה, יחסי ישראל

 מתאפיינת תמיד באנליטיות בהירה, במקוריות ובתובנה השוואתית מעמיקה. 

פרופ' נעמי חזן חקרה ולימדה באוניברסיטה העברית בירושלים בחוגים למדע המדינה 

ולימודי אפריקה מאז לימודי הדוקטורט שלה, ועד לפרישתה כפרופ' אמריטה בשנת 

כראש מכון הארי טרומן לקידום השלום . במשך תקופה זו היא כיהנה גם 2222

באוניברסיטה העברית, כסגנית נשיא האגודה הבינ"ל למדע המדינה וכחברה בוועד 

 המנהל של האגודה הישראלית למדע המדינה. 

היא דיקנית בית הספר לממשל וחברה ופרופ' מן המניין במכללה  2225מאז 

 יפו.-אביב-האקדמית של תל

ים יוצאי דופן בתחום האקדמי, אך במקביל הצטיינה ותרמה פרופ' חזן היא בעלת הישג

בתחום הציבורי והפוליטי. למעשה נעמי חזן חילקה את חייה בין האקדמיה ובין פעילות 

פוליטית במשך שנים רבות. בכך היא משמשת דוגמא מובהקת ומרשימה למדען 

 מדינה הוגה פעיל ומעורב. 

, כאשר היא נמנית 1992-2223בין השנים כנסות  3-פרופ' חזן כיהנה כחברת כנסת ב

על המחוקקים הבולטים בחקיקה ובשיח הציבורי כאחת. היא נמנית על מייסדות 

שדולת הנשים בישראל ועד לא מכבר כיהנה כנשיאת "הקרן החדשה לישראל'. אותם 

המחשבה הבהירה, היושר המקצועי,  -כישורים המייחדים אותה בפעילותה האקדמית 

מץ וההגינות באו לידי ביטוי גם בפעילותה הציבורית בכנסת ומחוצה לה, היושרה, האו

בתקשורת ובמאמרי דיעה ופרשנות רבים שפרסמה. כך במשך שנים רבות ובמסגרות 

שונות היא פעילה בקשת רחבה של נושאים חברתיים, ובפרט בקידום השלום, 

 בפעילות למען נשים ובהגנה על זכויות אדם ואזרח.

על פעולותיה ותרומתה לדיסציפלינה, החליטה האגודה הישראלית למדע כאות הערכה 

 המדינה להעניק לפרופסור נעמי חזן את פרס האגודה על מפעל חיים לשנת תשע"ג.
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 0513רשימת הזוכים בפרסי האגודה לשנת 

 בפרס מפעל חיים

כלת הפרס: פרופ' נעמי חזן, פרופסור אמריטה, המחלקה למדע המדינה 

-באוניברסיטה העברית ודיקן ביה"ס לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב

 יפו.

 בפרס הספר בעברית ע"ש פרופ' גדעון דורון

הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, שחיתות פוליטית בישראל, ד"ר דורון נבות, 

2212. 

 מצטיינת ע"ש אליעזר שרייבמן .Ph.D)בפרס עבודת דוקטורט )

"פרדוקס התקשורת אביב, -ד"ר שגיא אלבז, מהחוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל

 , מנחה: פרופ' אמל ג'מאל.הישראלית: מגמות של שימור על רקע שינויים פוליטיים"

 מצטיינת ע"ש אליעזר שרייבמן .M.A)בפרס עבודת מוסמך )

, "בצילם בנגבגוריון -גברת אילה פז,  מהמחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן

של משטרים אפלים: קריאה מחודשת בספרה של חנה ארנדט 'אייכמן בירושלים', 

 , מנחה: ד"ר בקי קוק.לאור הספר 'יסודות הטוטליטאריות'"

 בפרס מאמר נבחר 

נפקדים: השימוש בכלי אינטרנט -"נוכחים(.  2211עמיר, )-לגברת שרון חלבה

מקושרים: פוליטיקה און )עורכים(, -זי לבבתוך: ארז כהן ואאישיים בקרב חברי כנסת" 

. 211-261אביב, האגודה הישראלית למדע המדינה, עמודים -, תלוטכנולוגיה בישראל

    IPSAשבחסות     WPSRהמאמר יפורסם בכתב העת 
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 אודות מר אליעזר שרייבמן ז"ל 

 

 (5242 -5254פרסי עידוד למחקר ולמצוינות ע"ש אליעזר שרייבמן ז"ל )

 

 

 

פרס על עבודת מחקר מצטיינת לתואר שני ופרס על עבודת דוקטורט מצטיינת 

במדע המדינה יוענקו השנה על ידי ד"ר לימור שרייבמן־שריר  לזכר אביה אליעזר 

 שרייבמן ז"ל בוגר החוג למדע המדינה באוניברסיטת תל־אביב.

ל בדלהינב שבקרבת וילנה. סבו ר' צבי הרש 5254-אליעזר שרייבמן נולד ב

שרייבמן היה מראשי הקהילה היהודית שם. בצעירותו שימש מורה בבית ספר 

 "תרבות" בוילנה.

הוא עלה לארץ לפני מלחמת העולם השנייה ממניעים ציוניים, היה חבר בארגון 

ההגנה ולחם במסגרתו בתש"ח. שימש בתחילת דרכו כמורה באבן יהודה, מאוחר 

אביב  -נורדאו בתל -ו, את בית הספר תליותר ניהל  את בית הספר ע"ש וייצמן ביפ

 אביב. -ואף שימש כמנהל המחלקה לחינוך בעיריית תל

אליעזר שרייבמן היה בוגר הפקולטות למקרא ולהסטוריה, למתמטיקה ולמשפטים 

אביב.  היה  -באוניברסיטה העברית בירושלים, ולמדע המדינה באוניברסיטת תל

 אידיאולוג ומחנך בנשמתו.

וידע היו חשובים מאוד בעיניו לצד החינוך למצוינות, לערכים  הקניית תרבות

ולאהבת המדינה. עבורו כל אחד מתלמידיו היה עולם ומלואו. הוא בנה להם עתיד 

והם גמלו לו באהבה ובהישגים הנפלאים שהגיעו אליהם עם השנים. הגמול שלו 

 היה הסיפוק שבהצלחתם.

 יהי זכרו ברוך.
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 ע"ש פרופ' גדעון דורון 0513 אודות הספר המצטיין לשנת

 ,בישראל שחיתות פוליטית ד"ר דורון נבות,

 0550הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

 

מוגש לציבור כמחקר מדעי שחיתות פוליטית בישראל" ספרו של ד"ר דורון נבות "

הבוחן באופן שיטתי, מעמיק ומרתק את התפתחות השחיתות הפוליטית בישראל מאז 

ועד ראשית ממשלת נתניהו השנייה. בעזרת מסגרת ניתוח חדישה קום המדינה 

ואיסוף מידע ממגוון מקורות ואנשים מוצגות לראשונה התמונה המלאה והמורכבת, של 

הצדדים האפלים של צמרת השלטון והשירות הציבורי ברמה של הממשלה, הכנסת, 

 המפלגות והרשויות המקומיות.

ות מאז קום המדינה ועד היום מתוארות, כל פרשות השחיתות הפוליטיות הגדול

מנותחות ונבחנות, תוך התמודדות עם שתי שאלות שצריכות להטריד כל אזרחית 

ואזרח במדינה שעתיד הדמוקרטיה יקר ללבם: האם השחיתות היא תופעה מרכזית 

בפוליטיקה הישראלית, ומה אפשר לעשות כדי לטפל בדפוסי השחיתות שמאפיינים 

 אותה?

עמודים(, הכתיבה ומבנה הספר ברורים,  561פו הגדול של הספר )אף היק-על

אמפירית רבה מאד, וחדשנית -התרומה המדעית, התיאורטית, האנליטית והתיאורית

מכל אחת מהבחינות האלה. הסיכום פותח פתח רחב להרחבת המחקר בעל אופי 

 תיאורטי ומעשי בתחום. הספר מציג הצעות מעשיות למדינאיות שיפחיתו את

 השחיתות. 

ד"ר דורון נבות הוא מרצה במחלקה לממשל ורעיון מדיני בבית הספר למדעי המדינה 

באוניברסיטת חיפה. הספר נכתב במסגרת הפרויקט "השחיתות השלטונית בישראל" 

 של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

האגודה הישראלית למדע המדינה רואה בספרו של דורון נבות את הספר החשוב 

ורסם בשנת תשע"ג בחקר הפוליטיקה בישראל. על כך החליטה האגודה ביותר שפ

 להעניק לספר ולמחברו את הפרס השנתי לספר המחקר הטוב ביותר.
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World Political Science Review 

Call for published articles in Hebrew 

 עמיר-לגברת שרון חלבהפרס המאמר המצטיין בעברית מוענק 

 

נפקדים: השימוש בכלי אינטרנט אישיים בקרב -"נוכחים (. 2211)עמיר, ש -חלבה

מקושרים: פוליטיקה וטכנולוגיה  און )עורכים(,-בתוך: ארז כהן ואזי לב חברי כנסת"

  .211-261אביב, האגודה הישראלית למדע המדינה, עמודים -, תלבישראל

 

 כנסת. חברי בקרב פוליטי אישי ככלי באינטרנט השימוש של מקיפה בחינה זה במאמר

 פרלמנטרים המניעות והפוליטיות המגמות החברתיות ומוסברות מפורטות תחילה

 כמדיום תקשורתי. אישיות אינטרנט בפלטפורמות להשתמש העולם ובישראל ברחבי

 בכנסת פעילים כנסת חברי מאתרים של מוחשיות בדוגמאות מלווה המגמות תיאור

חברי  בקרב אישיים אינטרנט בכלי בשימוש שחלו בסקירת התמורות וכן עשרה-השבע

 השימוש בין האבחנה לסיום נדונה שזוהו. התפתחותיים לשלבים בהתאם וזאת הכנסת,

 באינטרנט השימוש לבין בחירות, קמפיין פוליטית במסגרת לתקשורת ככלי באינטרנט

 .כהונה במהלך הציבור עם קשר כפלטפורמה ליצירת

 

    IPSAשבחסות     WPSRהמאמר יפורסם בכתב העת 

 

The World Political Science Review (WPSR ) publishes translations of 

prize-winning articles nominated by prominent national political science 

associations and journals around the world. Scholars in a field as 

international as political science need to know about important political 

research produced outside the English-speaking world. Sponsored by the 

International Political Science Association (IPSA), the premiere global 

political science organization with membership from national associations 

50 countries worldwide WPSR gathers together and translates an ever-

increasing number of countries' best political science articles, bridging the 

language barriers that have made this cutting-edge research inaccessible 

up to now. 
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 קמפוס הר הצופיםמפת 
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 תוכנית הכנס וסדר המושבים
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: ייצוג באליטות פוליטיות1פאנל   
 אורן ברק, האוניברסיטה העברית פרופ'יו"ר: פרופ' גדעון רהט, האוניברסיטה העברית ו

 

 הייצוגיות החברתית של שרים בממשלות ישראל:

 שיקוף של החברה או מועדון סגור?

 קניג, המכללה האקדמית אשקלוןופר עד"ר 

 

הממשלה הינה אחת הזירות הפוליטיות המרכזיות ובעלות העוצמה הרבה ביותר בדמוקרטיה הישראלית. 

אין תמה, אפוא, שכמעט כל פוליטיקאי בישראל שואף להתמנות לתפקיד שר. משרה של שר מקנה לאוחז 

בממשלה עצמה, היכן שהמדיניות מעוצבת  בה, ברוב המקרים, שליטה על משרד ביצועי, ובנוסף לכך קול

וההחלטות נקבעות. נייר זה עוסק בתהליך של מינוי שרים בישראל תוך התמקדות במאפיינים של האישים 

שרים ששירתו  001שהגיעו לתפקיד שר. זאת בהתבסס על מסד נתונים ייחודי הכולל פרטים על 

דן בתהליך של הרכבת הממשלות בישראל . החלק הראשון 0511-ו 1191בממשלות ישראל בין השנים 

ובוחן כיצד מינוי השרים מושפע מהגבלות חוקתיות ומאילוצים פוליטיים. החלק השני פורש תמונה של 

המאפיינים הדמוגרפיים של השרים ששירתו בממשלות ישראל מאז קום המדינה. בין השאר נידונים 

 – 1110-ו 1111השנים  –שתי נקודות ציון  מאפיינים כמגדר, גיל, מוצא עדתי, דתיות ורמת השכלה.

מסייעות לעמוד על שינויים שחלו במאפייני השרים לאורך הזמן. מן הנתונים עולה כי במספר מובנים, כמו 

מוצא עדתי, מידת הייצוגיות החברתית של שרים גברה עם השנים, בעוד שבמובנים אחרים, כמו מגדר או 

 תית של שרים השתנתה אך במעט.קבוצה לאומית, מידת הייצוגיות החבר

 

 ייצוג פוליטי בישראל: ייצוג נשים לעומת ייצוג ערבים, מזרחיים ודתיים

 הט, האוניברסיטה העברית בירושליםפרופ' גדעון ר

 

עם השנים הפכה הכנסת יותר ויותר למייצגת של ההרכב של החברה ישראלית. מחקר זה בוחן את 

וכן  –ערבים, יהודים דתיים ומזרחים  –ההתפתחויות בייצוג של קבוצות משמעותיות בחברה ישראלית 

( ועד לבחירות 1191של נשים לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, מן הבחירות לכנסת הראשונה )

(. המחקר גם מנתח כיצד העלייה בייצוג בכנסת של קבוצות מסוימות בחברה או שינוי 0551חרונות )הא

בדפוס הייצוג שלהן עלול להשפיע ולפגוע בייצוג של נשים. באמצעות ניתוח תיאורי אנו מראים כי הייצוג 

הראשונות  של יהודים מזרחיים, יהודים דתיים וערבים בכנסת גדל בהדרגה מאז הבחירות הכלליות

, עד לנקודה שבה הייצוג של קבוצות אלה בכנסת פחות או יותר משקף את חלקן 1191בישראל בשנת 
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-למעט זה של נשים. אנו מייחסים את תת -בחברה. קביעה זו נכונה לגבי כל הייצוגים שנבדקו בעבודה זו 

צעו בספרות המחקר ייצוגן של נשים בכנסת למספר גורמים, אשר משלימים את ההסברים האחרים שהו

למצב זה. אלו הם העלייה ההדרגתית בייצוג של ערבים ובמיוחד של יהודים חרדים, אשר לא הציבו נשים 

ברשימות המועמדים שלהם; הירידה המתמדת בכוחו האלקטורלי של השמאל; והשינוי בייצוג מיעוטים 

ת ותיקות וחדשות. אנו מסיקים מייצוג באמצעות מפלגות מצרפיות לייצוג באמצעות מפלגות סקטוריאליו

כי אכן, העלייה בייצוג של קבוצות מסוימות )יהודים דתיים, ערבים(, או השינוי בדרך הייצוג )יהודים 

 מזרחיים(, פגעו בייצוג הנשים.

 

 המשכיות ושינוי ברקע החברתי של האליטה הצבאית בישראל

 בירושליםאייל צור, האוניברסיטה העברית מר אורן ברק ו פרופ'

 

נייר זה, שהינו חלק ממחקר רחב יותר על האליטה הצבאית בישראל מהקמת המדינה וצבא ההגנה 

ועד ימינו, בוחן מאפיינים של המשכיות ושינוי ברקע החברתי של הקצונה  1191לישראל )צה"ל( בשנת 

רטים על הרקע ידי ניתוח של מסד נתונים מקורי הכולל פ-הבכירה של צה"ל לאורך תקופה זו. זאת על

הקצינים שהגיעו לשתי הדרגות הגבוהות ביותר בצה"ל )אלוף ורב אלוף( ושירתו  013החברתי של כל 

במטה הכללי שלו בתקופה זו. הנייר עוסק גם ביחסי הגומלין בין המאפיינים החברתיים של האליטה 

ין המגזרים השונים הצבאית של ישראל, מצד אחד, ובין תהליך היווצרות המדינה בישראל והיחסים ב

בחברה הישראלית, מצד שני. הטענה העיקרית של המחקר היא כי השינוי ההדרגתי והמצטבר ברקע 

החברתי של האליטה הצבאית בישראל היווה מקור חשוב ליציבות של צה"ל ושל המדינה, במיוחד לאור 

שונים. עם זאת, מאחר התפקיד המרכזי שמילא הצבא לא רק בתחום הביטחון אלא גם בתחומים אזרחיים 

ששינוי זה היה, על פי רוב, מוגבל לקהילה היהודית במדינה, הוא היה גורם שסייע לחזק את המעמד 

הדומיננטי של מגזר זה ביחס לקהילה הערבית הפלסטינית במדינה ובסופו של דבר גם ב"ארץ ישראל 

 ואילך. 1191-השלמה" מ
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 01-ה: פוליטיקה חרדית במאה 0פאנל 
 ד"ר ריקי טסלר, האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית  יו"ר: 

 

 כישלון המפלגות החרדיות –תקצוב החינוך החרדי בישראל 

 ד"ר הדר ליפשיץ, המכללה האקדמית אשקלון

 

הרצאה זו עוסקת בקשר בין כוחם הפוליטי של המפלגות החרדיות לשינויים בתקצוב לתלמיד במערכת 

החינוך החרדית. תקצוב מערכת החינוך החרדית הפך בדור האחרון לנושא פוליטי מרכזי בהרכבת 

נים ממשלות ואישור חוקי התקציב מדי שנה. נציגי אגודת ישראל מילאו את תפקיד יו"ר וועדת הכספים ש

רבות. 'תורת המערכות' עסקה בקשר בין עמדותיה של המערכת הפוליטית לבין התפוקות התקציביות. 

כלכליים -חוקרים נחלקו בשאלת השפעת עמדותיה של המערכת הפוליטית לעומת 'נתוני הסביבה' המקרו

את השפעת  על התקציב. תקצוב החינוך החרדי מהווה 'מקרה מבחן' קלאסי לתיאוריות אלו. ניתן לבחון

 הכוח הפוליטי החרדי על תקצוב מערכת החינוך החרדית, לעומת השפעת 'הסביבה'. 

השערת המחקר הייתה כי יש מתאם בין שינויים בעוצמה הפוליטית החרדית לשינויים בתקציב לתלמיד 

חרדי. בדיקת השינוי לתלמיד חרדי לעומת תלמיד במערכת החינוך הכללית יכול להצביע על השפעת 

נויי עוצמה במערכת הפוליטית על תפוקות תקציביות. העוצמה הפוליטית נמדדה במספר המנדטים, שי

בשותפות קואליציונית, ובמפלגת השלטון. תוצאות המחקר עומדות בניגוד לכל התפיסות המקובלות. 

( התקציב לתלמיד חרדי לעומת 1119-0559בעוד הכוח הפוליטי החרדי הלך ועלה בתקופת המחקר )

 . 95%-יד בחינוך הכללי הלך ופחת בשיעור של כתלמ

הממצאים מעידים על 'אפקט בומרנג' הפועל כנגד התעצמות המגזר החרדי, ומוביל לירידה בתקציב 

לתלמיד חרדי דווקא בהתאם לעלייה בכוח הפוליטי של המפלגות החרדיות. בהרצאה יוצגו המנגנונים 

 המובילים לתוצאה המפתיעה.

 

 לדמותה של אזרחות חרדית בישראל  קווים"כאזרח הארץ"?: 

 , המרכז הבינתחומי הרצליהד"ר אהוד )אודי( שפיגל

 

במובן רחב יותר, מבטא את שיוכו בחברות מודרניות. מושג 'האזרחות' מגדיר את מעמד האדם במדינה ו

המגדירות האם  האזרחות נותנת בסיס לכינון היחיד כסוכן פוליטי. ניתן לראות בה מערכת של פרקטיקות

אדם חבר כשיר בחברה, ובד בבד, קובעות את אופן זרימת המשאבים בחברה, לפרטים ולקבוצות 

(Turner 1993, Gordon & Stack 2007, Dalton, 2008  .) מושג האזרחות היה ציר אנליטי לבחינת

גרת תיאורטית (, כאשר ממס0559תהליכים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים במדינת ישראל )פלד ושפיר 

(.  Stadler, at oll. 2008זו נזנח מקום החרדיים כקבוצה משמעותית בעלת מאפיינים פוליטיים ייחודיים )

אציע לראות בהשקפת העולם ובאורח החיים החרדי בסיס לקיום 'תפיסת אזרחות חרדית'. תפיסת 

 ר האחרון:  אזרחות זו תוצג דרך עיון במקרי מבחן שבלטו בשיח הציבורי הישראלי בעשו
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 גיוס גברים חרדים שתורתם אומנותם לצבא.   -אי 

  .הפעלת קווי אוטובוס מהדרין 

  .הפרדת תלמידות ספרדיות ואשכנזיות בעמנואל 

אירועים אלה, שנידונו בבית המשפט העליון, יוצגו כנקודות מפגש והתנגשות בין תפיסות האזרחות 

המקובלות בחברה הישראלית )הליברלית, הרפובליקנית ובמידה מסוימת אף האתנית( לבין 'תפיסת 

 האזרחות החרדית'. בחינתם מאפשרת תחילה, להבהיר מאפיינים של 'תפיסת האזרחות החרדית' ולדון

בהיבטים מרכזיים שלה. היא חושפת במקביל פער מובנה בין החרדים כפרטים וכקולקטיב, לבין שיחי 

האזרחות המקובלים בישראל. בחינת אירועים אלה מאפשרת לנו גם הצצה למורכבות ולשוני הקיים בין 

 יקות פוליטיות. קבוצות חרדיות שונות בנוגע לתפיסות ופרקט

החרדים מכוננים תפיסת אזרחות אלטרנטיבית )ואף יותר מתפיסה אחת( לתפיסות האזרחות הישראליות 

הדומיננטיות. תפיסה זו נותנת קדימות להלכה הדתית המחמירה בחייה ומייחסת חשיבות רבה 

לפרקטיקות מסורתיות כמו לימוד תורה ותרומה לקהילה, שאינן קשורות לרוב ישירות למדינה 

יה. היא מציגה שניות ביחס להיבטים הפורמאליים של אזרחות )כמו הצבעה לכנסת והשתתפות ולמוסדות

בהנהגת המדינה( אך מחייבת היבטים אחרים כמו סרבנות אזרחית או נאמנות לקולקטיב הלאומי. 

במקביל, היא נדרשת להגיב בעשורים האחרונים לאתגרים בתחומי חברה, כלכלה, טכנולוגיה ודמוגרפיה 

מתמודדת החברה החרדית. מדובר בתפיסה מורכבת, בעלת גוונים פנימיים ורבדים שונים,  איתם

התרחבות נוכחות החרדים במרחב הציבורי הישראלי . המבטאת קולות חשובים בציבור הישראלי

והתחזקות השפעתם על תהליכי קבלת החלטות בישראל, דורשת מאתנו להעמיק בבחינת עולמם הפוליטי 

( ועשיה מגוונת. ארהיב עוז לאמר כי דמותה של 0510, בראון 0511עשירה )לדוגמא: בראון הכוללת הגות 

 הדמוקרטיה בישראל בעשורים הקרובים תתעצב על רקע תהליכים החלים בציבור החרדי, לטוב ולמוטב.   

 

האם יש פער בין קצב גידול האוכלוסייה החרדית לבין גידול במספר המנדטים של 

 יהדות התורה?

 האוניברסיטה העבריתר גלעד מלאך, מ

 

"תרבות המובלעת" החרדית נעזרה במשך שנים רבות בנציגיה בכנסת ממפלגת "אגודת ישראל" )ולימים, 

"יהדות התורה"(, לביצור ההתבדלות שלה ותמיכה ב"חברת הלומדים". אולם בשנים האחרונות ניכרים 

כלכלי של "חברת הלומדים" ומחזקים את -יבחברה החרדית עצמה שינויים הסודקים את המבנה החברת

הממשק שלה עם החברה הישראלית הכללית. למרות זאת, מבקשת הנציגות הפוליטית לשמר בכל כוחה 

 את הסדר הישן וזוכה לתמיכה של האלקטורט החרדי, אך האם זו עודנה תמיכה גורפת?

קצב הגידול של החברה החרדית בישראל עומד כיום על קרוב לפי שלושה מכלל האוכלוסיה שאיננה 

חרדית בישראל. לעומת זאת מספר המנדטים של מפלגת יהדות התורה המייצגת את החרדים האשכנזים 
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קיבלה המפלגה  0551עלה במשך עשרים השנה האחרונות באופן מתון מאוד. בבחירות שהתקיימו בשנת 

 . 1110מישה מנדטים לעומת ארבעה מנדטים שקיבלה שנים רבות קודם לכן בבחירות בשנת ח

הריבוי הטבעי הגבוה של האוכלוסיה החרדית אמור אמנם להתבטא תחילה בשיעור הלומדים בבתי 

הספר, אח"כ בשיעור המתגייסים לצה"ל ורק לבסוף בשיעור המצביעים לכנסת משום שהמצביעים הינם 

ומעלה ולא רק בני המחזור שלהם. היבט ממתן נוסף לגידול בשיעורי ההצבעה, לכל הפחות  11-כלל בני ה

בשנות התשעים, קשור לעלייה המסיבית ממדינות ברית המועצות לשעבר שהייתה מבוגרת ברובה 

ולפיכך בעלת השפעה על חלוקת המנדטים בכנסת. מנגד, ישנם גם תמורות בדפוסי ההצבעה בתוך 

רדית. לאחר שנים של שיעורי הצבעה גבוהים ונאמנות מוחלטת של החרדים האשכנזים האוכלוסייה הח

למפלגת "יהדות התורה" ניתן להצביע על ירידה בשיעורי ההצבעה החרדיים, נדידת קולות למפלגת ש"ס 

 ם הבוחר החרדי פחות צייתן מבעבר?ואף הצבעת מחאה למפלגות שאינן חרדיות. הא

המנדטים של מפלגת יהדות התורה ותנתח את מידת תקפותן של הסברים  ההרצאה תבחן את פוטנציאל

שונים לעלייה המתונה במספר המנדטים של "יהדות התורה". הניתוח יתבסס על נתוני מפקד האוכלוסין 

לזיהוי האוכלוסיה החרדית שיוצלבו עם דפוסי ההצבעה ביישובים החרדיים לאורך מערכות הבחירות 

ויה להיות השלכה על האופן שבו ניתן להבין את תהליכי השינוי שעוברת החברה האחרונות. למסקנות עש

 החרדית. 

 

תהליכי  לנוכח החברה החרדית בישראל עם היחסים :"בין הסלמה להשלמה

 האקדמיזציה בעשור האחרון"

 ליןמכללת דוד יו אוניברסיטת בן גוריוןד"ר תהילה קלעג'י, 

 

מתמודדת חברה שמרנית, הוא האם ובאיזו מידה להיפתח לסביבה אחד הקונפליקטים המרכזיים שאתו 

ולהשפעותיה. דילמה זו נעוצה בשאיפתה המרכזית של הקהילה המתבדלת להגן על ערכיה השמרניים. 

סיטואציה זו מופיעה בעיקר בהיערכויות חברתיות שבהן הקהילה השמרנית מהווה מיעוט ותלויה לצורך 

מתקיימת. אחת השאלות המרכזיות המתעוררות בהקשר לאתגר זה  עצם קיומה בסביבה שבתוכה היא

נוגעת ליחס הראוי להשכלה כללית ולאקדמיזציה שהיא הביטוי הבולט שלה, נוכח האתגר מרכזי: שימור 

עצמי מול הסביבה החיצונית בעלת ערכים מודרניים שההשכלה הגבוהה היא אחד מהמוקדים הבולטים 

 ו.ביצירתם ובהפצתם של ערכים אל

בעשור האחרון אנו עדים לתהליך אמביוולנטי ביחסים בין החברה החרדית כקבוצת מיעוט, לבין החברה 

הישראלית והנהגתה. מחד גיסא, נראה כי בין החברה החרדית לבין המדינה, שערכיה מושתתים על ערכי 

פי שהם והפערים הציונות, משתררים יחסים מורכבים. יש הצופים כי בעתיד הדברים לא יוכלו להמשיך כ

מול החברה החרדית רק ילכו ויעמיקו. בסיס המחלוקות בין מדינת ישראל לבין החברה החרדית נעוץ 

בתחושתה של זו האחרונה החשה כי אינה זוכה ליחס הראוי מצד מדינת ישראל ורשויותיה. יתירה מכך, 

ים כגון: לימודי ליבה החברה החרדית חשה כי מנסים לכפות עליה אורח חיים חילוני בתחומים שונ

 והשרות הצבאי, לצד חוסר הכרה מובהק בחשיבות לימוד התורה לעם ישראל. 

ומאידך גיסא, נראה כי למרות הקיטוב ביחסים הנשקפים מעל הבמות הציבוריות, קיימת התקרבות מצד 

של ות"ת  החברה החרדית לבין המדינה ורשויותיה. תהליך זה בא לידי ביטוי בהיצע של המל"ג ותקצובו

בתכניות לימוד חדשות ומגוונות למגזר, לצד הגידול הניכר במספרי הלומדים הנמנים על משפחות חרדיות 
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במסלולים אקדמיים. נוסף על כך, בחורים חרדים, מוצאים את דרכם לצבא ונשים רבות מחליטות לצאת 

רכת היחסים המורכבת ולרכוש השכלה גבוהה. במאמר זה ננסה לבחון את מקומם של שינויים אלו במע

 בין מדינת ישראל והנהגתה לבין המגזר החרדי לגווניו.
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 : הפסיכולוגיה של הפוליטיקה3פאנל 
 בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפהיו"ר: ד"ר דפנה קנטי, 

 

Can Emotion Regulation Change Political Attitudes in Intractable 

Conflict?  From the Laboratory to the Field  

Dr. Eran Halperin, The Interdisciplinary Center, Herzliya1 

 

We hypothesized that an adaptive form of emotion regulation – cognitive reappraisal -- would 

decrease negative emotion and increase support for policies aligned with conflict resolution. 

In Study 1, Israeli participants were invited to a laboratory session in which they were 

randomly assigned to either a cognitive reappraisal or a control condition and then were 

presented with anger-inducing information related to the Israeli-Palestinian conflict. 

Participants in the reappraisal (vs. control) condition were more supportive of conciliatory 

policies and were less supportive of aggressive policies. In Study 2, we replicated these 

findings in response to a real political event (the Palestinian UN bid). We found that a week 

following training, participants trained to reappraise (vs. not) showed greater support for 

conciliatory policies and less support for aggressive policies towards Palestinians. These 

effects persisted when assessed 5 months following training, and at each of these time-

points, negative emotion mediated the effects of reappraisal. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Co-authored with Roni Porat, The Hebrew University and Interdisciplinary Center Herzliya; Maya 

Tamir, The Hebrew University, Israel; James J. Gross, Stanford University 
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Can the Stress of Voting be Reduced? A Test within the Context of the 

2012 US Presidential Election 

Dr. Israel Waismel-Manor, University of Haifa2 

 

An estimated 93 million Americans who were eligible to vote in the 2012 presidential 

elections (42.5 percent) did not do so, a level of abstention comparable to other recent 

national elections in the US.  The reasons for this persistent, significant level of abstention 

are numerous and well-researched but one potential reason has received insufficient 

attention: stress.  Many citizens may find the prospects of voting stressful and refrain as a 

result.  In an attempt to identify the particular aspects of voting that produce stress, we 

conducted a novel experiment within the context of the 2012 election. Individuals who 

agreed to participate in our project were randomly assigned to vote at the polls, to vote 

absentee, or to go to a convenience store.  Their stress levels were then measured via 

survey self-report (the Positive Affect Negative Affect Schedule) and also via their cortisol 

levels (measured before and after the target act by way of saliva samples submitted by the 

participants).  These procedures allow a critical test of whether stress attends the voting 

decision regardless of the venue in which the vote is cast or whether stress is linked to the 

(frequently) public nature of the act of voting.  If the latter is found, it would suggest that 

turnout among individuals for whom stress is a factor could be enhanced by increasing the 

number of people for whom voting at home is a live option. 

 

 

 

                                                           
2 Co-authored with Jayme Neiman Department of Political Science University of Nebraska-Lincoln; 

Kevin B. Smith, Department of Political Science University of Nebraska-Lincoln; Jeffrey A. French, 

Department of Psychology University of Nebraska, Omaha 
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Belief, Religious Social behavior and Immigration Attitudes 

Dr. Pazit Ben-Nun Bloom, The Hebrew University of Jerusalem3 

 

How does religiousness affect immigration attitudes? While some scholars argue that 

religion is related to prejudice and intolerance, others stress religion as increasing 

philanthropy and charity. Reconciling these contradictory claims, this paper suggests that 

religiosity holds differential effects as a personal belief system and as a membership in a 

social group. We investigate the distinct effects of both religious beliefs and religious social 

behavior on immigration attitudes in a priming experiment conducted on American Catholics, 

Turkish Muslims and Israeli Jews using World Values Survey items.  

 

Bombing for Peace? How Aerial Bombardment during the 2009 Gaza 

War affected Palestinian Attitudes towards Militancy and Peace 

Dr. Daphna Canetti, University of Haifa4 

 

Does exposure to political conflict lead to greater support for violence, or willingness to 

compromise for peace? Questions like this follow every war. Yet answers remain elusive 

because there is no counterfactual – i.e. what preferences would have obtained had no war 

occurred. In this paper we offer a solution to this problem by exploiting a natural experiment, 

based around the 2009 Gaza War. In January 2009 the Israeli Defense Force launched a 3-

week military offensive (aka Operation Cast Lead) against the Hamas-led Gaza strip. Its 

stated objective was to cripple Hamas, a terrorist organization responsible for firing rockets 

into Southern Israel. We measure the effect of this war via a unique panel data-set (n >1500) 

that looks at both Israelis and Palestinians immediately before and after the war (with two 

                                                           
3 Co-authored with Marie Courtemanche, TCU; Gizem, Arikan, Yasar University  

4 Nancy Hite, Tufts University; Matthew Longo, Yale University 
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waves 2008-2009) including areas affected and unaffected by combat. With this data we can 

use two independent difference-in-difference estimators – one for Palestinians in Gaza, the 

other of Israeli citizens – to show how the 2009 Gaza war affected Palestinian and Israeli 

attitudes towards political parties, violence, and peace negotiations. Additionally, we use GIS 

spatial mapping to pursue a second identification strategy within the Gaza population itself, 

looking at whether targeted communities were radicalized by the bombing as compared to 

their untargeted neighbors. This paper makes several important contributions. First, scholars 

of the Middle East tend to study one party to conflict (Israelis or Palestinians) but not both. 

Second, scholars of conflict tend to study conflict onset or resolution, but not the two in 

tandem. Our unique research design bridges these divides, contributing to important 

theoretic debates in the study of conflict, and providing the most complete, and compelling 

study of the Gaza war to date. 
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Panel 9: Mechanisms for Regional Pacification: Europe 

vs. the Middle East 

Chair: Dr. Carmela Lutmar, University of Haifa 

 

Explaining the Warm Peace in Europe Vs. the partially Cold Peace in the 

Middle East 

Prof. Benjamin Miller, University of Haifa 

 

In both post-WWII Europe and the Middle East, realist as well as liberal peace-making 

mechanisms were in place and/or were used in order to advance regional peace. The puzzle 

is then why a high-level warm peace has emerged in Europe, while only a very fragile and 

partial low-level cold peace has emerged in the Middle East? The theoretical argument is 

that while peace-promoting realist factors (esp. hegemony and a common threat) can lead to 

cold peace, liberal mechanisms (democracy, interdependence and institutions) can bring 

about warm peace.  Yet, in order for the liberal factors to work out their warming effects, 

certain conditions have to be present in the region. These conditions are derived from the 

regional state-to-nation balance, which means the presence of both strong/well-functioning 

states and national congruence between states and nations. While these conditions were 

present in Europe since the early/mid-1950s, thus enabling the warming effects of the liberal 

peace-making mechanisms, they have been absent in the Middle East. Thus, the liberal 

factors couldn’t be very effective in promoting peace. With regard to the realist mechanisms, 

while they started to function in W. Europe almost immediately following the end of WWII, 

they came much later to the Middle East and even then only partially and with less intensity, 

thus at best producing a very fragile cold peace. Finally, the paper will evaluate three 

competing predictions (realist, liberal and nationalist) on the effects of the recent changes in 

the Arab world on the prospects for regional peace. Liberals will expect that these changes 

will warm the peace, nationalists will expect that they will freeze the peace, if not deteriorate 
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into something much worse, while realists will argue for basic continuity in the current 

international system.   

 

The Political, Economic, and Social Consequences of Foreign Imposed 

Regime Change in Europe vs. the Middle East: 1900-2000 

Dr Carmela Lutmar, University of Haifa 

 

The main purpose of the paper is to investigate whether deposing a rival defeated leader 

serves as a useful mechanism in improving bilateral relations in postwar periods.  For that 

purpose, I present a new data set of all interstate military occupations during 1900-2000 and 

use it to test a few hypotheses on the link between regime type, length of the occupation, 

and the way the leader in the occupied state has been ‘treated’ by the occupier state.   I find 

that democracies will shorten the duration of the occupation and that deposing a rival foreign 

leader actually prolongs the occupation.   

 

Economic Statecraft and Commercial Liberalism as Tools for Regional 

Pacification - The US in Europe and the Middle East 

Dr Galia Press-Barnathan, The Hebrew University 

 

This article will explore the economic tools that great powers can use in order to promote 

regional peace. It will compare the traditional use of economic statecraft to the more recent 

strategies based on the logic of Commercial Liberalism. The article will explore the potential 

and challenges of different strategies, focusing on the implication of inserting political 

considerations into seemingly economic decisions. It will compare the economic tools used 

by the United States in the aftermath of WWII to help pacify Western Europe, focusing 

mainly on the logic and politics of the Marshall Plan, which conditioned aid upon intra-

European cooperation, to the economic tools used by the United States in the Middle East. 

In that context, it will explore the tradition economic statecraft used to push Egypt ad Jordan 
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to sign peace agreements with Israel.  It will then move on to explore the newer strategies 

adopted since the 90s, which appear to be inspired by the Commercial Liberal approach- 

namely the QIZ agreements signed between the US , Egypt, Jordan and Israel. These 

agreements conditioned free entrance of goods to the American market upon direct 

cooperation between Jordan and Israel, and later between Egypt and Israel. The paper will 

compare how this logic is similar and different to that applied during the Marshall Plan days, 

and examine its limited success in the Middle East. Finally, the paper will examine the most 

recent strategies of using FTAs, BITs and TIFAs in the Middle East. Those strategies take a 

step back and rather than pushing directly of intra-regional cooperation, focus on building 

domestic economic capacity and socializing regional states into the global economy via 

direct trade with the US. The paper will explore the logic behind the shift to these strategies, 

suggest that while appearing much more economy-driven, they are also in fact very political, 

and consider their potential impact. 

 

Status Recognition and Regional Pacification 

Mr Nadav Kedem, University of Haifa 

 

Status, prestige, honor, glory, respect and various other such terms have long been 

considered by philosophers, historians and practitioners as crucial motivation within IR. 

However, this motivation was mostly neglected by IR scholars. In recent years, based on the 

robust Social Identity Theory (SIT) from social psychology, status seeking research is 

developing in IR.  

This need for status is one of the main causes for conflicts between states. The dynamic 

changes of power distributions are not accompanied by a commensurate change of status. 

This is not only relevant for the eruptions of major wars as suggested by Gilpin, but also to 

the creation, durability, stability and management of regional orders.  

Thus, regional orders should take under consideration the relative status of states and future 

power distribution trends. Moreover, the concept of voice opportunity should be ingrained in 

such orders. Giving states of lower status an institutionalized role in the decision making 

process regarding the management of these order can negate most of the social identity 
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threat that leads to status seeking behavior according to SIT.  Moreover, voice opportunity 

could be given in a time of crisis as well. Including (even if only symbolically) lower status 

states on an ad-hoc base in decision making regarding major decisions (i.e. the use of 

force). Such a policy can contribute to the “temperature” of peaceful relations within regions, 

in spite of occasional conflicts of interests.  

 

Enemies to Friends: The Wendtian Model and the Israeli–Palestinian 

Conflict 

Dr Ariel Kabiri, University of Haifa 

 

Potential remedies for the Israeli–Palestinian conflict reveal the limitations of realist, liberal, 

and eclectic explanatory variables. However, by explaining this conflict dynamic differently, 

using the concept of systemic culture, we can offer a bold and novel proposal for advancing 

peace. Even though the culture governing the conflict has been one of long-standing enmity, 

the Oslo peace process proposed the parties choose strategies of friendship. But cultural 

change from war to peace demands more than just adopting a new set of rules: Omitted 

were the necessary condition of self-restraint and the transitional Lockean culture. Thus, by 

adopting strategies of rivals, we may be able to generate a more moderate social reality than 

the one among enemies, though less peaceful than that among friends. It is further proposed 

that the appropriate peace model for this conflict is the Lockean Europe of the 18th and 19th 

centuries, not 20th century Kantian Europe. 
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 דמוקרטיות ותיאוריה מדינית ת: חירויו0פאנל 
 האוניברסיטה העבריתיו"ר: ד"ר לורה ורטון, 

 

 מחשבה פוליטית ציבורית

 ד"ר אוריאל אבולוף, אוניברסיטת תל אביב

 

"העם רוצה להפיל את המשטר!" זעקו מיליונים בשעותיו היפות של האביב הערבי; "העם דורש צדק 

; "נשים הן שוות!" קראו המונים 0511חברתי!" הבהירו מאות אלפים בישראל במחאה החברתית של קיץ 

ה תיגר על היחס המפלה כלפי נשים במדינה. מה משותף לקריאות אלה? מאמר ז-ברחבי הודו בקריאת

טוען כי אלה הן דוגמאות ל"מחשבה פוליטית ציבורית," הוא מגדיר את המושג ומאבחן את מחולליו ואת 

 מרכיביו התכניים.

האם ניתן לגשר בין הגישה הסוציולוגית )תיאורית( לבין הגישה הפילוסופית )מרשמית( בחקר לגיטימציה 

נה גשר שכזה בדמות "מחשבה פוליטית פוליטית? המאמר טוען שניתן ואף רצוי לגשר בין השתיים, ומב

ציבורית." זו מוגדרת כאופן שבו הציבור הרחב משתתף בשיח מוסרי במרחב הציבורי תוך שימוש 

מוסר, הקשורים אהדדי; תכניה הם שילוב של -מוסר ומבני-לגיטימציה. מחולליה הם סוכני-בעקרונות מקני

שבה פוליטית ציבורית ניצבת בקצה עידן יסוד ושיח חברתי, הנשזרים בשיח הציבורי. מח-אמונות

 ההתעוררות, שבסמנו ניצב דורנו.

 

 חירות רפובליקנית, כבוד האדם ודמוקרטיה

 אוניברסיטה העברית, ד"ר יפתח אלעזר

 

מעלה על נס את האידיאל הפוליטי של  רפובליקנית שפיתחו פיליפ פטיט וקוונטין סקינר-התיאוריה הניאו

(, 0513בספרו החדש על דמוקרטיה רפובליקנית ).  (non-domination)חירות כהיעדר שליטה או אדנות 

טוען פטיט כי רק מדינה שמוסדותיה מאפשרים לכל אזרח יכולת שווה להשפיע על מדיניות הממשל ולכוון 

 .חירות כהיעדר שליטהאותה יכולה לקיים את האידיאל הרפובליקני של 

מאמר זה טוען כי הדרישה לשוויון של יכולת ההשפעה הפוליטית, המופיעה בתיאוריה הרפובליקנית 

המודרנית, אינה צריכה להתפרש כאמצעי להבטחה של היעדר שליטה, כפי שפטיט מציג אותה לעתים, 

כבוד האדם. באמצעות  אלא כביטוי לכך שהיכולת להשתתף בחיים הפוליטיים היא חלק מן המושג של

דוגמאות היסטוריות וטיעונים מושגיים וערכיים, אטען כי הערך של כבוד האדם משחק תפקיד מובלע אך 

 מרכזי בתפיסה הרפובליקנית של החירות בכלל ובדמוקרטיזציה של המסורת הרפובליקנית בפרט
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Ecologism – A Green Political Theory 

Mr. Nir Barak, Hebrew University of Jerusalem 

 

Green politics or ‘green thinking’ are frequently addressed as a 

unified stance;  though once the green prism is focused on, a wide diversity may be 

identified. This  assortment includes differentiated, sometimes contradictory, 

ideologies, theories, ‘world  views’ and philosophical approaches. These trends offer 

us a different approach to political theory. The arguments may be ‘green’ in their 

origin, though some of them exceed the scope of issues that are environmental per-

se. In this paper, ideological, theoretical and methodological understandings that 

consist within green political thought are analyzed and discussed. The main line of 

argumentation will to the proposition that within the spectrum of green political 

thought, ecologism has the capacity to be considered as a independent political 

theory. The paper contributes to existing literature first by offering 

an original analysis of green political thought and second by arguing that an 

ecological approach offer us a compelling point of view, distinct in many aspects 

from existing political theories and more excitingly independent from an 

environmental crisis. Stated differently, within the spectrum of green thought 

an ecological theory stand for itself regardless of the existence of an environmental 

crisis and evaluations of the extent to which its origins are anthropogenic. 

 

של משטרים אפלים; קריאה מחודשת בספרה של חנה ארנדט "אייכמן  בצילם

 בירושלים" לאור הספר "יסודות הטוטליטאריות".

 גוריון בנגב-גב' אילה פז, אוניברסיטת בן

 

"אייכמן בירושלים", ובניסיון להבינו כחלק מהמסגרת  הרצאה זו עוסקת בספרה של חנה ארנדט

התיאורטית הכוללת והרחבה של כתיבתה, ובפרט כנדבך נוסף של התופעה שחקרה שנים קודם 

לכן, תופעת הטוטליטאריות. אבקש להראות שבניגוד לדרך הרווחת בה התקבל "אייכמן 

פן בלעדי בחוויה היהודית בירושלים" בחוגים ציבוריים ואקדמיים כאחד, כספר העוסק באו
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המודרנית ומורכב משלוש טענות אוטונומיות, בבסיסו ניצבת תיאוריה רחבה וקוהרנטית, 

המחברת בין נושאיו וקושרת את טיעוניו למחקר המקיף והחלוצי שערכה ארנדט אודות תופעת 

וס, הטוטליטאריות. בכוונתי להציע קריאה מקורית לספר, השונה מזו שעלתה מסקירת הפולמ

כביטוי לתפיסתה של ארנדט את המרחב הפוליטי, את פעילותו השכלית והמוסרית של היחיד 

ואת המשטרים הטוטליטאריים. קריאה זו קושרת את הבנת טיעוניו בקריאה מעמיקה של ספרה 

המוקדם יותר של ארנדט, "יסודות הטוטליטאריות", העוסק בתנאים המודרניים שאיפשרו את 

וטליטאריים ובסכנות הטמונות בהם לאדם היחיד, לפוליטיקה ולאנושות עליית המשטרים הט

 בכללה.

אטען כי בכתיבתה של ארנדט אודות התנהלות משפטו של אייכמן, כמו גם התנהגותו של אייכמן 

ושל המועצות היהודיות בעת השואה, שזורים לבלי היתר עיסוקה ודאגותיה מפני דעיכתה של 

עצמאית והשיפוט המוסרי של היחיד בחברה המודרנית, ובפרט הפוליטיקה והקפאת המחשבה ה

תחת תנאי המשטרים הטוטליטאריים שהתפתחו במאה העשרים. ב"אייכמן בירושלים" ובתזת 

"הבנאליות של הרוע" הניצבת במרכזו, הובלע רעיון אוניברסאלי ופילוסופי אותו פיתחה ארנדט 

שהעסיק אותה במהלך כל חייה שנים קודם לפרסומו ולקיומו של משפט אייכמן, ו

האינטלקטואליים, בדבר יכולת המחשבה והפעולה המוסרית של היחיד וקיומו של מרחב פוליטי 

במצבי הקיצון שמכונן המשטר הטוטליטארי. מתוך כך, הגם שב"אייכמן בירושלים" התמקדה 

וניברסאלי זה ארנדט ביהודים ובהיבטים שונים של החוויה היהודית המודרנית, אטען כי נושא א

הוא שמצוי היה בלב מחשבתה ועיצב את כתיבתה גם על משפט אייכמן. רק באמצעות קריאה 

נכונה של הספר, בשדה התיאורטי בו נכתב, ובחינתו בראי התיאוריה האוניברסאלית של ארנדט 

אודות המשטרים הטוטליטאריים ויכולת הפעולה האנושית בתנאי הקץ שהם מכוננים, ניתן יהיה 

בין לאשורו את "אייכמן בירושלים" ולרדת לעומק טיעוניו. הנחותיה של ארנדט בספר זה לה

ומסקנותיה ממשפט אייכמן נובעות במישרין מהדאגות שהעלתה במחקרה על הטוטליטאריות, 

 בנוגע למצבה ולעתידה של האנושות המודרנית.
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 תרבותית-: חינוך אזרחי בדמוקרטיה רב9פאנל 

 אסף מצקין, המכללה האקדמית, בית ברל יו"ר: ד"ר

 

 חינוך פוליטי במדינה דמוקרטית: אתגרים וסיכונים

 , המכללה האקדמית אחווהד"ר ענת פלדמן

 

חינוך ממלכתי הוא אחד האמצעים החשובים להעביר אידיאולוגיות וערכים מדינתיים לאומיים. הדבר 

חשוב במיוחד במדינות צעירות. אולם חשיבות מיוחדת יש לחינוך הממלכתי במדינות שמוקמות על ידי 

ממלכתית מהגרים מכל העולם. אשר לכל אחד ערכים ומסורות שונים. מדינת ישראל הקימה מערכת חינוך 

, במטרה לעצב דור חדש של ישראלים. אולם 19עד  0בכל הארץ וחוקקה את חוק חינוך חובה מגיל 

בהדרגה חל פיחות איטי וזוחל במעמד מערכת החינוך הממלכתית. כאשר בתי ספר פרטיים קמו באמצעות 

ת באמצעות יזמי חינוך חילונים ודתיים. ההרצאה תעסוק במשמעות של חינוך פרטי במדינה דמוקרטי

 בדיקת מערכת חינוך פוליטית ארצית, 'מעין החינוך התורני' של תנועת שס.

תנועת שס הקימה בקדנציה הראשונה שלה בכנסת מערכת חינוך חרדית פוליטית, 'מעין החינוך התורני'. 

ישות היא כוללת היום בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום ומשפחתונים שקמו על ידי יזמי חינוך בהתאם לדר

מקומיות. מוסדות חינוך אלה נתנו מענה לדרישות של הורים, דור שני של העולים מארצות ערב, להעניק 

לילדיהם חינוך דתי/חרדי המדגיש את המסורות והתרבות הדתית של הוריהם. אלה מסורות דתיות 

ית.  הן שהודרו  עם העלייה לישראל בשם הממלכתיות, במטרה ליצור חברה חדשה, מודרנית וחילונ

נחשבו כלא נכונות  מבחינה דתית על ידי הקבוצה החרדית אשכנזית. ולא נלמדו בבתי הספר הממלכתיים 

 דתיים.

ההרצאה תציג את חשיבות החינוך הממלכתי לבניית מדינה דמוקרטית. תסביר את הסיבות הפוליטיות 

נוך פוליטית פוגעת שהובילו להקמת 'מעין החינוך התורני' של תנועת שס. ותבדוק האם רשת חי

 רב תרבותיות.  בדמוקרטיה, או אולי תורמת ליציבותה בשם ה

פעולות קולקטיביות  של המיעוט הערבי בישראל  לשינוי מוסדי  -רוצים חינוך אחר

 בחינוך

 גוריון-, אוניברסיטת בןגב' עירית הרבון

 

הסדרים פוליטיים בין מדינות וסיפוח שטחים עם נסיגתם של משטרים קולוניאליים לאחר מלחמת העולם 

השנייה, כמו  גם התפרקותן של מדינות מזרח אירופה ותהליך הגלובליזציה, שמלווה בהגירה הביאו לכך 

יטים וילידים, שמדינות דמוקרטיות, חדשות וותיקות, מאותגרות על ידי קבוצות מיעוט של מהגרים, פל

התובעות שוויון והסדרים שיאפשרו את שימור זהותן הייחודית באמצעות מערכת החינוך. תהליכי שינוי 

במדינות דמוקרטיות בעולם מלווה במתן משמעויות שונות לזכות לחינוך כך שניתן להבחין בין שלושה 

ממנה נגזר החופש ללמוד,  הדור דורות של זכויות: הזכות לחינוך מהדור הראשון היא אינדיבידואלית, ו

השני מאופיין בזכויות כלכליות וחברתיות ובכלל זה חובת המדינה לספק חינוך. הדור השלישי, לעומת 

זאת, מאופיין בזכויות קיבוציות, המאפשרות לקבוצות שונות בחירה במגוון דרכי חינוך  בתמיכתה של 
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פעולות קולקטיביות של הורים ועמותות מקבוצות המדינה. תפיסה זאת של הזכות לחינוך, מהווה קרקע ל

 ביניהן גם המיעוט הערבי בישראל. מיעוט ליצירת שינויים במדיניות החינוך, ו

הספרות בתחום מבחינה בין שני סוגי תנאים המשפיעים על מוביליזציה של פעולה קולקטיבית: חיצוניים 

מבניים במדינה דוגמת מבנה -וצים מוסדייםלקבוצה ופנימיים בתוכה. התנאים החיצוניים קשורים באיל

ההזדמנויות הפוליטי, מידת הרב תרבותיות ונסיגתה של מדינת הרווחה. התנאים הפנימיים מתייחסים 

לרמת ההון החברתי בקבוצה ומידת הארגון והשליטה שלה על סוגים שונים של משאבים. לקשר בין 

לאומית, המקופחת  -בר בקבוצת מיעוט אתנוהתנאים החיצוניים והפנימיים חשיבות רבה ככל שמדו

 ונשלטת על ידי הרוב. 

כיצד, אם כן, ניתן להסביר הצלחתה של פעולה קולקטיבית וכישלונה של אחרת במבנה הזדמנויות סגור  

? מהם שיקוליי מובילי פעולות קולקטיביות בבחירת דפוס הפעולה? מהו תפקידם של מוסדות דת, כגון 

וח מארגן של פעולה קולקטיבית של קבוצת מיעוט? התשובות לשאלות אלה טמונות הכנסייה והמסגד, ככ

בפרשנות שנותנים מובילי הפעולה לתנאים החיצוניים והפנימיים.  בכדי לעמוד על כך  תוצג השוואה, 

המבוססת על מחקר אמפירי,  בין שתי פעולות קולקטיביות של הערבים בישראל בתחום החינוך: האחת 

אורתודוכסי. השנייה היא פעולה  -של הכנסייה והורים בכפר יאסיף להקמת בית ספר נוצרי  היא מאבקם

 .של הוועד היישובי בכפר מנדא  ליצירת הפרדה בין המינים בחינוך העל יסודי ביישוב

 

 סטודנטים ותפישותיהם ביחס להטיה פוליטית של מרצים: גורמים והשלכות

קינן, האוניברסיטה העברית-מר עומר יעיר וד"ר רענן סוליציאנו  

 

טענות בנוגע להטיה פוליטית באקדמיה נפוצות בדמוקרטיות רבות. עם זאת, למרות החשיפה הרבה לה 

זכה נושא זה בשנים האחרונות, מחקרים אודות הגורמים לתפישה בקרב סטודנטים כי המרצים המלמדים 

השלכות של תפישות אלו, כמעט ואינם אותם מתנהגים בצורה מוטה פוליטית, כמו גם מחקרים אודות ה

בנמצא. במחקר זה אנו בוחנים את הגורמים לתפישה של הטיה פוליטית באקדמיה, וההשלכות של תפישה 

 זו על התנהגות הסטודנטים ועמדותיהם ביחס למרצים שלהם.

(, חולק באופן Primingשאלון, שכלל ארבע גרסאות שונות של סדר שאלות למטרת הטרמה ) 

סטודנטים מפקולטות למדעי החברה ומשפטים בחמש אוניברסיטאות בישראל. מניתוח  1001-רנדומאלי ל

התוצאות עולה שמרבית הסטודנטים דיווחו על רמות נמוכות יחסית של הטיה פוליטית בכיתות הלימוד. 

 ( ועל מדד חדש להערכתmotivated reasoningעם זאת, בהתבסס על הספרות של חשיבה מונעת )

הסטודנטים את עמדותיהם הפוליטיות של המרצים שלהם, אנחנו מראים כי התפישה של הטיה פוליטית 

גדלה ככל שגדל הפער האידיאולוגי הנתפש בין הסטודנטית לבין המרצים שלה, וקטנה ככל שהסטודנטית 

טית תופשת את העמדות הפוליטיות של המרצים שלה כמגוונות יותר. בתורה, תפישה של הטיה פולי

מגבירה את החשש בקרב סטודנטים לבטא עמדות פוליטיות בנוכחות המרצים שלהם, ומקטינה את 

 ההערכה של הסטודנטים למרציהם. השלכות אפשריות וכיוונים למחקר עתידי נידונים בפרק הדיון.
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 פוליטיקה ואינטרנט :1פאנל 

 המכללה האקדמית ספיר יו"ר ד"ר מייק דהאן,

 

לקוטג' וגם לפופקורן"  שיחה, דעה ופעולה פוליטית בעולם הרשתות "הצטרפתי גם 

 החברתיות של מתבגרות ישראליות

המסלול , ברנדס-וד"ר סיגל ברק  המסלול האקדמי המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה, ד"ר דוד לוין

 האקדמי המכללה למנהל 

 

לפעילות פוליטית ואזרחית נדונה בעבודות רבות בעיקר בשנים  שאלת תרומת הרשת החברתית פייסבוק

האחרונות.  מטרתה של עבודה זו היא למקם את הדיון בסוגיה זו בהקשר של מקום וזמן ולדון באופן שבו 

את מקומה של  0511-0510תופסות נערות מתבגרות ישראליות בתקופת מחאות הקיץ בישראל של שנת 

 פוליטי אותנטי.  הרשת החברתית כאתר לביטוי

נקודת המוצא התיאורטית היא המודל של גבריאל טארד המבחין במקומם של "מידע" "שיחה" ו"פעולה" 

בעיצובה של דעת קהל. ספרות רבה הנוגעת לאקטיביזם דיגיטאלי עוסקת ברכיבים אלו מפרספקטיבות 

מידע הרב הזורם ברשת תורם "אוטופיסטיות" ו"דיסטופיות". בספרות זו נשאלות שאלות כגון: )א( האם ה

לאקטיביזם פוליטי או שמא הוא רב מידי וגורם דווקא להתכנסות ולהסתגרות )ב( כיוון שהשיחה ברשת 

היא קצרה ונושאת אופי פאתי האם הדבר תורם ליצירת תחושת קהילה ושותפות או לחילופין לניכור 

שמא התוצאה של פעילות הרשת היא ולאדישות )ג( האם האקטיביזם ברשת מביא ליציאה מחוצה לה או 

(. אבחנה תיאורטית זו משולבת במידע אודות הנוער Slacktivismבעיקרה אקטיביזם של כורסא )

 הישראלי. מחקרים שנערכו לאורך השנים מגלים נוער שהוא מיודע אך לא פעיל. 

. ממצאי 13-11ות נערות בנ  30המחקר הנוכחי מבוסס על שיחות בשמונה קבוצות דיון בהן נטלו חלק  

 המחקר העיקריים הינם : 

)א( הרשת הגבירה את המודעות של הנערות למידע אודות אקטיביזם במגוון נושאים אבל שפע המידע 

הביא אותן להתמקד בפעולות המזוהות עם תרבות הנוער הגלובאלי )מסע למען הבאת אומנים לארץ, 

ררו תשומת לב מעטה אלא אם תווך העניין בהן מחאות של איכות סביבה( בעוד שמחאות "מקומיות" עו

 על ידי ההורים או תנועות הנוער 

)ב( האקטיביזם של הנערות התבטא בעיקר בזפזופ בין אתרי המחאה ובמתן "לייקים". מדובר בדפוס 

פעולה שאפיין מאוד את התנהלותן מול הרשת בשגרת היום יום שהתאפיין בחוסר נכונות לקריאת מסרים 

 ארוכים.  

)ג( הנערות אימצו את מסגרת ההתייחסות הרווחת בתקשורת לגבי היכולת לקיים מהפכות מבלי לצאת 

 מהבית וכמו כן את התפיסה שהפייסבוק מהווה גורם סיבתי למהפכות במדינות ערב. 

ממצאי המחקר מלמדים איפה כי השימוש ברשת אינו משנה את מה שידוע לגבי הנוער הישראלי. הרשת 

רמת לידע העולם של הנערות אך לא להגברת המעורבות החברתית שלהן מחוצה לה.  יתרה מוסיפה ותו

מכך, נראה שכיוון שהנערות מייחסות לפעולה ברשת  כוח השפעה ישירה על המציאות החברתית, יש 

 בכך כדי לפגום ברצון למעורבות חברתית שלא באמצעות מסך המחשב.  
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 וכוונת ההצבעה בבחירותפעילות ברשתות חברתיות מקוונות  

 ד"ר ירון אריאל ומר ולד וסיליו, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 

המחקר בוחן את ההשתתפות הפוליטית וכוונת ההצבעה בקרב סטודנטים, בדגש על הקשר בין חשיפה 

 ות מקוונות לבין הנטייה להצביע. ותרומה של תכנים בנושא הבחירות ברשתות חברתי

 השערות המחקר 

H1 קיים קשר חיובי בין מידת תרומת התוכן הפעילה ברשת חברתית מקוונת בנושאים הקשורים :

 למערכת הבחירות לבין הכוונה להצביע 

H2 קיים הבדל מובהק בתרומת התוכן הפעילה של תכנים ברשת חברתית מקוונת בין מי שכבר יודע :

 יעין מי שטרם החליט בעבור מי יצבבעבור מי הוא עתיד להצביע לב

 שיטה

, בקרב 0510הנתונים למחקר זה נאספו באמצעות סקר שהופץ כשאלון, כשישה שבועות לפני בחירות 

סטודנטים לתואר ראשון. השאלון כלל בדיקת חשיפה לתכנים פוליטיים במדיה מסורתיים וחדשים;  010

 ברשתות חברתיות; כוונת ההצבעה.  פעילות

 ממצאים

נחשפו לתוכן  09.0%נחשפו ברמה יומית.  1.9%פלגה/מועמד; לא נחשפו לדף בית/בלוג של מ 90%

מידי יום, כאחוז שיתפו תוכן או  11.0%-" לתוכן בנושא ולייקלא עשו " 15%בנושא ברשתות המקוונות, 

 ברשת החברתית המקוונת.  1%משוחחים פנים אל פנים בנושא לעומת  01%העלו 'סטטוס'. 

. כלומר, קיימת מגמה מתונה לפיה השתתפות (r=.15, p<.05)נמצא קשר חיובי מובהק  H1בבדיקת 

פעילה יותר קשורה לנטייה גבוהה יותר בנטייה להצביע. בנוסף, הנטייה להצביע קשורה למידה בה 

. לא נמצא מתאם מובהק דומה ביחס (r=.3, p<.05)מתקיימות אינטראקציות בנושא פנים אל פנים 

 לאינטראקציות מקוונות.

מצא הבדל מובהק בממוצע תרומת התוכן הפעילה ברשת חברתית מקוונת בין משיבים נ H2בבדיקת 

 ,M=1.9), ממוצע המכריעים(t(265)=2.88, p<.01)שהכריעו בעבור מי יצביעו לאלו שטרם הכריעו 

SD=.95)  גבוה מאלו שטרם הכריעו(M=1.55, SD=.71). 

 דיון

מגוונים, אבל היא רק בגדר פלטפורמה המאפשרת  רשת חברתית מקוונת מכילה מרכיבים השתתפותיים

פעילויות, אקטיביות יותר או פחות. במחקר נבחנה תרומה אקטיבית של תכנים בנושא הבחירות 

כמתואמת עם נטיית המשתמש להצביע. הממצאים מרמזים כי לפעילות האקטיבית קשר מתון לכוונת 

לחשיפה לתכני המדיה ולשיח בינאישי,  ההצבעה. אולם, מכיוון שכוונת ההצבעה נמצאה כמתואמת

 לבחינת הביטוי ברשת חשיבות רבה בהבנת הפוטנציאל לעידוד ההשתתפות הפוליטית.
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 'הופה ימין סטייל': על הקשר בין שיוך פוליטי לשימוש ביישומי אינטרנט  

 , אוניברסיטת חיפהעמיר -עו"ד שרון חלבה 

 

פילוח השימוש ביישומי אינטרנט בקרב חברי כנסת, על פי שיוכם המפלגתי מעלה העדפה ברורה 

לגוש הימין על פני גוש השמאל. חברי הכנסת הנמנים על מפלגות הימין נעזרים באתרי אינטרנט 

אישיים ובערוצי יוטיוב במידה רבה יותר בהשוואה לחבריהם ממפלגות השמאל, מן המפלגות 

 המפלגות הערביות. הדתיות ומן 

, התקיימה התאמה מלאה בין 0551בכל הנוגע לחברי כנסת הנמנים על גוש הימין הרי שבשנת 

, עלה 0511(. בשנת 91%( לבין משקלם היחסי בכנסת )95%מידת ייצוגם בין מפעילי האתרים )

. (95%שעה שמשקלם היחסי בכנסת עמד על כנו ) 99%משקלם היחסי בזירה האינטרנטית לכדי 

מעלה כי המפלגה שהיקף השימוש שלה ביוטיוב  בפילוח פנים מפלגתיבחינת השימוש ביוטיוב 

מחבריה מפעילים ערוצי יוטיוב. גם בקרב  10%. האיחוד הלאומיהוא המשמעותי ביותר היא 

 . 91%נרשם שימוש של  הבית היהודימפלגת 

פוליטית מן הצד השמאלי  המצב המקביל בארצות הברית הפוך. שם נמצא כי בלוגרים ופעילים

של המפה הפוליטית מיטיבים להשתמש באינטרנט ובייחוד בפלטפורמות השיתופיות בהשוואה 

השלכה ממחקרם של שואו  5לבלוגרים ופעילים פוליטיים מן הצד הימני של המפה הפוליטית.

העלתה כי אנשי ימין יעדיפו פלטפורמה הירארכית ויחידנית, בה השליטה בתכנים הינה  ובנקלר

קרוב למוחלטת כדוגמת אתר אישי על פני פלטפורמה שיתופית ברוח המדיה החברתיים. אולם 

בחינת השימוש ביוטיוב מעלה כי השליטה של חברי הכנסת מן הימין באינטרנט הינה מוחלטת, 

תית ומקיפה יותר בהשוואה לחברי הכנסת מן השמאל גם בפלטפורמות כלומר פעילותם משמעו

 השיתופיות. 

שני היוצאים מן הכלל הינם הפייסבוק והטוויטר. הפייסבוק הינה כיום זירת הפעילות הפוליטית 

ולכן יתרונם  כל מפלגות הביתהמקוונת המשמעותית ביותר. שם מצאנו נוכחות משמעותית של 

ולט. בטוויטר המצב הפוך. זוהי הזירה המאפיינת אך ורק מתי מעט ולכן של אנשי הימין אינו ב

שם עיקר השימוש הינו יחידני, הן בעצם השימוש )קרי, רק המשוגעים לדבר פועלים בפלטפורמה 

זו( והן במאפייני הפעילות. אי לכך, קשה מאד למצוא מאפיינים מפלגתיים המאפשרים הכללה 

 והסקת מסקנות. 

 

  

                                                           
5. Aaron Shaw & Yochai Benkler,  " Tale of Two Blogospheres: Discursive Practices on the Left and 

Right", American Behavioral Scientist, Vol. 56, No. 4 (2012), 459 – 487.   
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 +05גיות פוליטיות חדשות בדמוקרטיות בנות סו :1 פאנל
 יו"ר: ד"ר אנגליקה טים, קרן רוזה לוקסמבורג

 

 האם חרם אקדמי יכול להיות מוצדק?

 האוניברסיטה העברית, פרופ' אבנר דה שליט

במהלך השנים האחרונות הועלו, בעיקר באירופה, מספר יוזמות להחרים את הקהילה האקדמית 

הישראלית. מחקר זה מבקש לבדוק, בכלים של הפילוסופיה הפוליטית, האם ניתן להצדיק חקרם אקדמי. 

ההרצאה נחלקת לשני חלקים. בחלק הראשון נסקרים כל הטיעונים שעלו כתימוכין להצעות החרם, 

קים לשתי קבוצות על: טיעונים תוצאתנים וטיעונים דאונטולוגים. הטיעונים התוצאתנים המרכזיים ומחול

נוגעים לאפשרות שחרם כזה ישפיע על מדיניות ישראל ו/או ישלח מסר של עידוד לאוכלוסיה הפלשתינית 

שתף פעולה צווי, שאין לשתף פעולה עם מי שמ-שתחת הכיבוש. הטיעונים הדאונטולוגים מתרכזים בטענת

עם הרוע, ללא קשר לתוצאות הפוליטיות של המהלך הזה. כמובן, המחקר בודק וממפה את הניואנסים 

 השונים בטיעונים אלה.

החלק השני של ההרצאה מתמודד אנליטית עם הטיעונים הללו. הטיעונים הדאונטולוגים נדחים כ)א( בלתי 

ה אחד אך לא על אחרים מאד דומים, ללא הסבר קונסיסטנטים )ב( או צבועים, במובן שהם חלים על מקר

מספק לאבחנה זאת )אלא אם כן ההסבר הוא תוצאתני, לדוגמא שרק בקונטקסט הישראלי לפעולה כזאת 

יש סכוי להצליח(. הטיעונים התוצאתנים נמצאים כמאתגרים יותר, אך מכיוון שהם מתיחסים לתוצאות 

ישגים והכשלונות של יוזמות אלה, גם בעבר )כלפי דרום פוליטיות ספציפיות, מוצעת כאן אנליזה של הה

 counter productiveאפריקה( וגם במקרה הישראלי. אנליזה זאת מסבירה מדוע היוזמות הללו היו 

 מבחינת המטרות של המחרימים.

 

 האומנם וכיצד? –שינוי בחברה האזרחית של דמוקרטיה בגיל הביניים 

 אביב-אוניברסיטת תל טאובין, -גב' יעל אברמן

 

לא הצליחה לייצר חברה אזרחית קוראת תיגר  -דמוקרטיה בגיל הביניים  –המחקר מצביע על כך שישראל 

. ארגוני החברה האזרחית שהיו אמורים להוביל שינוי ולהשפיע על מדיניות (0553ישי ומשמעותית )

שינוי אמיתי בגלל דפוסים של בידול פועלים כ"קבוצות אינטרס עם אידיאולוגיה" ולא מצליחים להוביל ל

 (. 1111והסתגרות )בן אליעזר 

, פרצה מחאה חברתית בצורה ספונטנית, הונהגה על 0511שנות קיום של מדינת ישראל, בקיץ  99לאחר 

 ידי אנשים שאינם קשורים לארגוני החברה האזרחית וסחפה מאות אלפי אנשים. 

המחקר בוחן כיצד מחאה של חברה אזרחית לא ממוסדת יכולים להשפיע על ארגוני המגזר השלישי 

+  ולגרום להם להבין שהם חייבים להשתנות ולהשתפר כדי להוביל לשינוי אמיתי 05בדמוקרטיה בת 

 ורחב יותר. 

ראל בעקבות האם, כיצד, באילו תחומים ומדוע השתנו ארגונים לשינוי חברתי בישהמחקר שלי בוחן 

 ?0511המחאה החברתית של קיץ 
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גרמה למבוכה ותסכול בקרב ארגונים לשינוי  0511המחקר מצביע על כך שהמחאה החברתית של קיץ 

חברתי וגרמה להם לערוך חשבון נפש מסוים ולהבין שעליהם להשתנות ולהשתפר כדי להצליח למלא את 

 ו בעקבות המחאה: ייעודם. המחקר מצביע על שני שינויים עיקריים שנעש

 ארגונים הבינו שעליהם להיות בקשר טוב יותר עם הציבור הישראלי הרחב .א

הארגונים החלו לפעול בצורה של יותר שיתופי פעולה. מבחינה זו יש כאן שינוי רב מהדפוסים  .ב

 (.1111הבעייתיים של העמותות שעליהם מצביע בן אליעזר )

 יינו בשני פרקי זמן:המחקר בחן עשרה ארגונים לשינוי חברתי שרוא

 .0511אוקטובר  –מיד לאחר המחאה החברתית בספטמבר  .א

 .0510כשנה וחצי לאחר המחאה בדצמבר  .ב

לסיכום, ניתן להבחין המחאה החברתית היא בעלת פוטנציאל לשינוי בדפוסי הפעולה של הארגונים וכי 

דה הארגונית והתגברות על בעיית ניצני השינוי כבר ניתנים לזיהוי. מימוש פוטנציאל זה תלוי ביכולת הלמי

משאביהם המצומצמים. שינוי זה, אם יתרחש, יביא למגזר שלישי משמעותי ומשפיע יותר בישראל וירענן 

 את החברה האזרחית בדמוקרטיה הישראלית. 

 

והשפעתה על דמוקרטיות  Open Data-ביקורת בונה לתוכנית ה ?אבקת קסמים

 בשלבי התפתחות

 האוניברסיטה העבריתד"ר אלון פלד, 

 

 Open-, השיק הנשיא אובמה קמפיין בזק לקידום תכנית ה0551לאחר שנבחר לכהונתו הראשונה בשלהי 

)www.data.gov( Data ,נתונים על גבי סדרות להציג  הפדרליותהסוכנויות  נדרשו. במסגרת התכנית

אזרחים להוריד את מסדי הנתונים לאפשר לרשת האינטרנט, בפורמט קריא וללא תשלום. זאת במטרה 

. תומכי התוכנית גורסים כי הדבר ולפיתוח אפליקציות שימושיות על סמך נתונים אלוהללו לשימושם 

תכנית. התומכים יגביר את השקיפות השלטונית. חמישים וחמש מדינות )כולל ישראל( אימצו את ה

כאבקת קסמים שיכולה לרפא את תחלואיהן של דמוקרטיות  Open Data-במהלך מתארים את ה

 הנמצאות בשלבי התפתחות.  

מסרבים להכיר בכשלים מהותיים בעיצוב ובהוצאה לפועל של התוכנית,  Open Data-עם זאת, תומכי ה

וכן מטרות ותוכנית  Open Data-פלת לוכן בהשלכות של יישומה. כשלי העיצוב כוללים הגדרה מעור

פעולה לא מציאותיות. פגמים בביצוע התוכנית כוללים שיתוף פעולה מועט מצד ארגונים בסקטור 

הציבורי, מידע חסר קשר עד כדי איבוד משמעות, וכן עלות נסתרת רחבת היקף הכרוכה ביישום 

ירה את "פיצול המידע" בין הקריבה את הפרטיות; הגב Open Data-התוכנית. לבסוף, תכנית ה

אוכלוסיות חזקות ממילא לבין אוכלוסיות מוחלשות; וכן אפשרה לפוליטיקאים, פקידים וחברי ממשל 

 ללמוד כיצד לתמרן את המערכת לרווחתם האישית. 

מלמדת אותנו מספר לקחים חשובים על פוליטיקה בירוקרטית )ובכללם,  Open Dataההיסטוריה של 

טון עתירות משאבי מחשוב יכולות לעשות שימוש מתוחכם במשאבים אלו על מנת כיצד סוכנויות של

http://www.data.gov/
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לקדם את האינטרסים הצרים שלהן במסווה של דאגה לטובת הציבור( ולקחים נוספים על מושג השקיפות 

באסטרטגית שקיפות מערכתית כוללת(.  Open Data)ובכללם המעמד הצנוע ויעיל יותר לתוכניות מסוג 

ולהפכן ליעילות עבור  Open Dataלשפר בעתיד תוכניות מסוג הצעות קונקרטיות כיצד  עגם מציהמאמר 

 דמוקרטיות חדשות ומתפתחות.
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 תקשורת, בחירות וקואליציות :1פאנל 
 שלום, האוניברסיטה העברית-יו"ר: ד"ר פיקי איש

 

 נרטיביות גישות לאור בישראל קואליציות ניתוח :נרטיביות קואליציות

 , האוניברסיטה העבריתאושרי אודליהגב' שנהב ו שאול ר"ד

 

 נרטיבים .פוליטיים מחקרים במסגרת הנרטיב במושג והולך גובר לשימוש עדים אנו האחרונות בשנים

 במחקר נרטיבים ניתוח של שילוב ,כן על .פוליטיות זהויות של ולהצגה לעיצוב ,השאר בין ,משמשים

 היא פוליטית לזהות חשוב תפקיד מניח המחקר שבהן הזירות אחת .למחקר רבות אפשרויות פותח פוליטי

 העומדים הזהות מרכיבי את בחשבון לקחת מנסים קואליציות הקמת של שונים מודלים .קואליציות חקר

 מודלים באמצעות הוסברה קואליציות של היתכנותן היום עד אולם ,והישרדותן קואליציות הקמת בבסיס

 בין האידיאולוגי המרחק בחשבון בהילקח ,המפלגה ברמת אידיאולוגית זהות בתפקיד שהתמקדו

 .המפלגות

 וקואליציות היפותטיות קואליציות משקפות ,בכלל ואם ,כיצד היא במאמר המוצגת המרכזית השאלה

 התבקשו המחקר במסגרת .מפלגות של הנרטיבים בין הקרבה או המרחק את למעשה הלכה שהוקמו

 האופן על למדנו הזו בדרך .ישראל מדינת של מההיסטוריה עתיד ואירועי עבר אירועי לתעדף נשאלים

 ביום קלפיות בסקר שנאספו נוספים נתונים ועל ,ישראל של הלאומי הסיפור את מספרים אנשים שבו

 (.0551)בחירות  11-ה לכנסת הבחירות

 לבוחר מלהתייחס שנמנע קואליציות חקר של והאמפירית התיאורטית הספרות של הארי מהחלק בשונה

 הבוחרים של זהותם את משקפת המפלגתית המערכת כי טוענים אנו ,קואליציה הקמת בתהליך היחיד

 זה במחקר שאומצה הניתוח יחידת .קואליציה הקמת של המוצעים במודלים בחשבון אותה לקחת יש ולכן

 או כוחו את למקסם ששואף כשחקן נתפסת המפלגה קואליציות של קיימים מודלים לפי .המפלגה היא

 ,המפלגה בוחרי של הלאומיים הסיפורים את מוסיפים אנו לכך .מוסדיים אילוצים תחת מדיניות העדפות

 .הבוחרים של הפוליטיים הסיפורים של במונחים קואליציה הרכבת של מודלים מחדש לבנות בניסיון וזאת

 יכולות קואליציות שבו האופן לגבי היפותזות מספר ,נרטיביות תיאוריות על בהתבסס ,מפתח המחקר

 .0551 בבחירות שנאספו הנתונים בסיס על אותן ובוחן ,המפלגות בין נרטיבי מרחק לשקף
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 אלימות והצבעה אתנית בבחירות המקומיות בערים המעורבות בישראל

 , האוניברסיטה העבריתד"ר דן מיודובניקומר חנן כהן 

 

מפלגות המציגות עצמן כמגנות האינטרסים של  –למפלגות אתניות  חוקרים רבים מסבירים הצבעה

כלכליים, פוליטיים והיסטוריים, -כתוצר של גורמים דמוגרפיים, חברתיים –קבוצות אתניות מסוימות 

 Chandraהיוצרים ומשמרים פערים בין חברי הקהילות האתניות ומעודדים הצבעה על בסיס אתני )

2004; Varshney 1995, Fearon 2006; Posner 1998, Ferree 2010 אחרים מוסיפים כי אלימות .)

 & Wilkinson 2006, Fearonאתנית מדרבנת אף היא הצבעה למפלגות המייצגות קבוצה זו או אחרת )

Laitin 2000 מרבית המחקרים עד כה עסקו בשאלה ההצבעה בבחירות הארציות ופחות בהצבעה .)

לאומית בישראל. מחקר זה -ירים עוד יותר מחקרים העוסקים בהצבעה אתנואתנית בבחירות מקומיות ונד

לאומית בישראל תוך התמקדות בבחירות המקומיות בערים -מבקש לבחון את דפוסי ההצבעה האתנו

המעורבות. הערים המעורבות מהוות מקרה מבחן מעניין שכן תחום העיסוק המרכזי של העיריות הוא 

סיים אשר לכאורה לא אמורים לכלול העדפה של קבוצה אתנית כזו או אחרת, מתן שירותים עירוניים בסי

אך למרות זאת ניתן לזהות שונות משמעותית בין ערים ותקופות זמן שונות מבחינת מידת הבולטות של 

לאומי במהלך מערכות הבחירות. המאמר הנוכחי עוסק בשאלה האם אלימות אתנית תורמת -השסע האתנו

לאומי בבחירות המקומיות בערים המעורבות בישראל? השערות המחקר -תנולבולטות השסע הא

אתנית בעיר בתקופה שקדמה למערכת הבחירות וכן שינויים במאזן -המרכזיות הן כי רמת האלימות הבין

הדמוגרפי האתני ברמת העיר והשכונה תורמים לבולטות הנושא האתני במערכת הבחירות וזו בתורה 

פלגות אתניות. שאלת המחקר נבחנת בתשע הערים המעורבות בישראל בהן משפיעה על ההצבעה למ

. בבחירות אלה אנו מזהים ארבעה סוגים של רשימות לפי אופן מאמצי 2008-התקיימו בחירות מקומיות ב

ערביות ורשימות -רשימות יהודיות, רשימות ערביות, רשימות משותפות יהודיות –גיוס הבוחרים שלהן 

מאגר הנתונים   -ות המחקר נבחנות באמצעות נתונים מקוריים שנאספו לצורך עבודה זו לא אתניות. השער

על אלימות בין קהילתית עירונית בישראל ומאגר הנתונים על גיוס ותעמולה בבחירות המקומיות בישראל. 

רמות המאפשר להבחין בין הסברים ברמת העיר וברמת -הנתונים מנותחים באמצעות מודל סטטיסטי רב

שכונה. הדיון בתוצאות המחקר בוחן השלכות אפשריות של התוצאות ליחסים בין יהודים וערבים בערים ה

 המעורבות בישראל ובתרומה האפשרית לידע התיאורטי על אודות הצבעה למפלגות אתניות. 

 

 התקשורתי של מנהיגות פוליטיות הייצוג  -: שלוש ה"וויבארס"  0513בחירות 

 ,המכללה למנהלד"ר דליה לירן אלפרלת עמק יזרעאל ומכל ד"ר אורלי צרפתי

: שלי 11-לראשונה בתולדות מדינת ישראל, ארבע נשים עומדות בראשות מפלגות בבחירות לכנסת ה

 יחימוביץ )עבודה(, ציפי לבני )התנועה( זהבה גלאון )מרצ( ואסמא אגאברייה זחאלקה  )דעם(. 

מתמקד בשאלת הייצוג  התקשורתי  של המנהיגות  המחקר  המוצג )חלק ממחקר מקיף בתהליך(, 

תמטי משווה נבקש -הפוליטיות בעיתונות  המקוונת.  בהסתמך על ניתוח תוכן כמותי וניתוח טקסטואלי

לחשוף  את  "מסגרות המדיה", שבאמצעותן מבנים העיתונים את דמותן התקשורתית של המנהיגות. 

לו על רקע הסכמות  המגדריות הקיימות בתקשורת בנוסף, יבחנו הדפוסים המאפיינים  מסגרות א

 הישראלית.
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(  ננקטת  symbolic annihilationמכלל המחקר על ייצוגי נשים בתקשורת  נמצא כי הכחדה סימבולית  )

( ובאה לידי ביטוי בהעדר ייצוג או בייצוג מצומצם, מעוות ושלילי. Tuchman, 1978בייצוגי  הנשים )

(   ננקטות תכופות  בסיקור נשים הפועלות inclusion( והכללה ) exclusion פרקטיקות של 'הדרה )  

במרחב הציבורי.  נשים פוליטיקאיות  סוקרו פחות מגברים,  בייצוגן הודגשו היבטים שאינם רלוונטיים 

לתפקיד, כמו הופעה חיצונית וסטאטוס משפחתי וכן הובלטו תכונות של רגשנות  ותוקפנות ) בין השאר: 

Holtz-Bchna & Koch, 2008,    Ross and Comire , 2012   ,אלפר, -, לירן1119ובישראל : הרצוג

1119 ,0551  .) 

( מתייחס לתבניות שהתקשורת מניחה על המציאות ומשמש כלי בידי חוקרי Framingהמושג "מסגור " )

(.   Gamson, 1989)תקשורת ותרבות לפירוק השיח והמשמעויות שכל קהילה מקנה לנרטיבים שלה  )

"מסגור מגדרי " נוצר   בשל הנטייה לספר את הסיפורים הפוליטיים במושגים גבריים של כוח, מאבק 

, מסגור המדיר נשים או מציגן כ"אחרת" והבלתי מתאימה לזירה הפוליטית בכלל  ) Norris, 2007ועימות )

 ולהנהגה בפרט.

יהן עתידות לעבור את אחוז החסימה.** לפיכך,    קורפוס המחקר מתייחס למנהיגות שע"פ הסקרים מפלגות

 הוא מקיף את כל הטקסטים העיתונאיים  שכללו התייחסות לתגיות שמות המנהיגות, בעיתונים המקוונים 

,ynet,  וואלה  ו"גלובס", בז'אנרים של חדשות וטורי דעה. תקופת הזמן הנבדקת   מהכרזת מועד הבחירות

 ,  שבוע  לאחר יום הבחירות. 0513חודש ינואר  ועד  סוף 0510בחודש אוקטובר 

 

הפנים שבמכונה: השפעת הופעתם החיצונית של מועמדים על הבחירה בהם 

 בהצבעה באמצעות מסכי מגע

 ר, אוניברסיטת חיפהמנו-ד"ר ישראל ויסמלו  ן, המרכז האוניברסיטאי אריאל,או-ד"ר אזי לב

 

האם קיים קשר  בין המראה חיצוני של מועמדים לאופן ההצבעה של בוחרים? במהלך עונת הפריימריז 

נעשה שימוש נרחב במפלגות הגדולות בבחירות באמצעות מסכי מגע. גם בעולם טכנולוגיה זו נכנסת 

ה על פני לשימוש נרחב בבחירות ברמות שונות. לכן ראוי לבחון טכנולוגיה זו כדי להכיר את המעלות של

 טכנולוגיות קיימות, ובמקביל לאתר מורכבויות וסוגיות בעיתיות ולהציע דרכי התמודדות. 

אחת המורכבויות הללו נעוצה בכך שהמצביעים נחשפים להופעתם החיצונית של המועמדים ברגע 

 ההצבעה. בהנחה שקיימים בוחרים אשר לא קובעים את הצבעתם לפי רשימות מומלצים, האם לא ייתכן

 שבמקרים אלה המראה החיצוני  של המועמד יגזור את גורלו הפוליטי לחסד או לשבט? 

, בדק האם בוחרים שלא מכירים את 0510המחקר, אשר נערך בשני מוסדות אקדמיים בישראל במהלך 

 005-המועמדים המשתתפים בבחירות, מושפעים ממראהו החיצוני של המועמד. בניסוי השתתפו כ

קשו להצביע בבחירות למועצת העיר באמצעות מסכי מגע והופעלו על ידי תוכנה נבדקים, אשר התב

ארבעה מסכי תמונות ומסך אחד עם מסך הסבר,  -שפותחה לצורך הניסוי. התוכנה כללה ששה מסכים

נשים(. בכל  9-גברים ו 9שאלות דמוגרפיות. כל מסך תמונות כלל שמונה תמונות של מועמדים שונים )

 המשתתפים התבקשו לבחור ארבעה מועמדים בכל מסך בלבד כללה מניפולציה.מסך תמונה אחת 

 השערות המחקר אשר נבדקו: 
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. מועמדים שתמונתם עברה מניפולציה להראות טוב יותר יזכו ליותר קולות בקלפי, בהשוואה לתמונתם 1

 המקורית.

 וואה לתמונתם המקורית.. מועמדים שתמונתם עברה מניפולציה שלילית יזכו בפחות קולות בקלפי בהש0

 . השפעת המראה החיצוני תהיה חזקה יותר עבור נשים מאשר גברים. 3

החשיבות של מחקר זה נובעת מכך שבחירות מקדימות ובחירות למשרות בהן המועמדים לא מוכרים לרוב 

ציבור המצביעים מושפעות ממשתנים רבים ולעיתים נחרצות על "קוצו של יוד". על כן, בעידן בו 

פוליטיקאים עורכים מניפולציות לתמונותיהם, חשוב לבחון את הקשר בין המראה החיצוני המשודרג ובין 

תוצאות הבחירות. יש בידי תוצאות הניסוי כדי לשפוך אור על תופעה זאת ואולי אף  להשפיע על עיצוב 

 המערכות הממוחשבות בהן יעשו שימוש בבחירות בעתיד.
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 מפגש פתוח עם עורכי כתבי עת אקדמיים –: שולחן עגול 15פאנל 

 מר רועי קיבריק, "פוליטיקה"

 הלר, "הגר"-פרופ' פנינה מוצפי

 מר איתי שניר, "מפתח"

 מר יואב קפשוק, "המרחב הציבורי"

 

הפרסום הפך ביתר שאת להיות חלק מהעולם המחקרי. לא די לערוך מחקר חשוב, חדשני, קפדני ומוצלח, 

אלא יש צורך הולך וגדל גם לפרסמו. לצד המחקר, תחום הפרסום הפך להיות סוגיה מרכזית בחיים 

המקצועיים של כל אקדמאי וחוקר. אנו חושבים כי המושב המוצע בזאת והעיסוק בתחום זה, משלים 

 בצורה יפה את העיסוק בתכני המחקר של המושבים האחרים בכנס.

כתבי העת הספציפיים לתחום המפרסמים בעברית, את תחום  מושב זה יחשוף בפני המשתתפים את

העריכה באופן כללי, ויעלה שאלות רבות הנוגעות לפרסום עכשווי בכתבי עת. במהלך המושב ידונו 

שאלות הנוגעות לאופי הקשר בין איכות המחקר ופרסומו, ליתרונות וחסרונות תהליך השיפוט המקובל 

פרסום במרחב הפתוח, ולמשמעויות וההשלכות של פרסום  היום, להשלכות התחזקות האופנה של

 בעברית אל מול פרסום באנגלית.



46 

 חינוך אזרחי בישראל :11 פאנל
 האוניברסיטה העבריתיו"ר: פרופ'  דן אבנון, 

 

 אזרחות התדיינותית וחינוך אזרחי: דילמות ודרכי התמודדות

 אוניברסיטת תל אביב פרופ' אמל ג'מאל,

 

המאמר עליו מסתמכים הדברים מנסה לגשר בין רעיונות הדמוקרטיה ההתדיינותית ובין החינוך האזרחי 

ולפרוׂש את עקרונות האזרחות ההתדיינותית, כדי לפתח מודל חינוכי אזרחי קוהרנטי. אמנם קיים עיסוק 

נוגעות לתפיסת מחקרי רב בחינוך האזרחי ובדילמות שחינוך זה נתקל בהן, במיוחד על רקע מחלוקות ה

האזרח הטוב והתהליך החינוכי הראוי לטיפוח אזרחות טובה. כמו כן, ישנה ספרות מחקרית רבה על 

הדמוקרטיה ההתדיינותית, אשר הפכה לדגם רעיוני המתמודד עם חסרונות של דגמים דמוקרטיים אחרים, 

 כגון הייצוגי, הרובי, ההשתתפותי ואף הקונצוזסיונלי. 

פה בשני תחומים אלה החיבור ביניהם טרם נעשה. כמו כן, אין עיסוק מפורט במושג למרות הספרות הענ

האזרחות ההתדיינותית ומשמעויותיו. הדברים יעסקו בפיתוח מושג האזרחות ההתדיינותית על בסיס 

 החיבור בין החינוך האזרחי לדמוקרטיה ההתדיינותית.

 

 יסודות לחינוך אזרחי ציוני דתי דמוקרטי

 הלינגר, אוניברסיטת בר אילןד"ר משה 

 

הציונות הדתית הפכה בדור האחרון לגורם משמעותי בתחומים שונים של החברה הישראלית בכלל 

ובתחום המדיני והצבאי בפרט. לפיכך, שמירה על דמותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מחייב 

ונות הדתית מתבססת ראשית לכול מתן תשומת לב לחינוך האזרחי הדמוקרטי במחנה הציוני הדתי. הצי

על ערכים השאובים מהמסורת היהודית ההלכתית ולפיכך חינוך אזרחי שכזה נדרש לשילוב עמוק בין 

מקורות יהודיים הלכתיים לבין ערכי יסוד דמוקרטים ליברלים. תשתית לחינוך אזרחי ציוני דתית תתבסס 

והשלכותיה הפוליטיות בהתנגדות לעריצות; מוגבלות האדם אל מול טוטליות האל על היסודות הבאים:

כבוד וערך האדם הנובע מבריאת האדם בצלם ומרעיון ההידמות לאל; תפיסה המשלבת בין זכויות לבין 

חובות האזרח; חשיבות היחס החיובי לעקרונות הדמוקרטיים של הכרעת הרוב ושל שלטון החוק במדינת 

ה שבין ערכים יהודיים לבין ערכים דמוקרטיים מערביים בניית תשתית שכזו יכולה לחזק את הזיק ישראל.

 בחינוך הציוני הדתי.
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 מה בין לימודי אזרחות לחינוך אזרחי?

 האוניברסיטה העברית מר אדר כהן,

 

בשנים האחרונות מתנהל שיח ציבורי ער אודות לימודי האזרחות, אולם שיח זה התמקד ברובו בצדדים 

תחום הדעת ולא בצדדים הפדגוגיים או בהקשר הרחב יותר בבית הספר.  התוכניים והאידיאולוגיים של

הנחת היסוד בבסיס המאמר הינה שהפדגוגיה של הוראת המקצוע ושל החינוך לאזרחות בכלל משקפת 

כשלעצמה תפיסה נורמטיבית המנסה להביא לפיתוחה של תרבות פוליטית דמוקרטית באמצעים 

 חינוכיים.

ל תפיסת העולם הפדגוגית העומדת בבסיסו של החינוך האזרחי בישראל. בהרצאה זו אנסה לעמוד ע

-אבחין בין חינוך אזרחי לבין הוראת האזרחות כתחום דעת, אסקור את השלבים ההכרחיים בתהליך הרב

שנתי של חינוך אזרחי, אציג את המעגלים המתרחבים של חינוך אזרחי המתרחשים במסגרות שונות בבתי 

ד על ההבדלים בין המצב המצוי כיום )באמצעות דוגמאות( לבין התפיסה הספר בישראל. אעמו

של מערכת החינוך. אחת המסקנות המרכזיות מתיאור  האידיאלית, כפי שנוסחה במסמכים מכוננים שונים

הדברים הינה שחינוך אזרחי הוא משימה המונחת לפתחם של כלל אנשי החינוך וההוראה בכל בית ספר, 

 שהתחום הפרופסיונאלי שלהם הינו הוראת אזרחות.ולא רק של מורים 

 

 מורים בחזית

 פרופ' יולי תמיר, מכללת שנקר

 

המאמר עליו מבוססת הרצאה זו מנתח את הדרכים בהם הוראה האזרחות מציבה מורים בחזית אי 

ההסכמה החברתית בישראל. במאמר נטען כי מירב הלחץ מופעל על מורים המוצבים בבתי הספר 

הממלכתיים, בהם קהל תלמידים מגוון. בתי הספר המשרתים קהלים הומוגניים מאפשרים למורים מגוון 

רחב יותר של חירויות ביטוי והשפעה. למעשה בקהילות קטנות, בעיקר אלו המתנגדות למדינה 

לא תמיכה מלאה לביטויים אנטי ממלכתיים המביאים לידי ביטוי את עמדת הקהילה. כך נולד בחלק  ישנה

קטן מהקהילות החינוכיות בישראל "קוריקולום נגדי" שיש לו לעיתים קרובות אופי חתרני המועבר על ידי 

 מורים בבתי הספר באורח גלוי או סמוי.

ההנחה המקובלת כי שעורי אזרחות הם שעורים היוצרים חוויה לימודית ואנושית מלכדת אינה עומדת 

ת שיש בהן בסיס הסכמה עמוק לימודי אזרחות מחזקים בסיס במבחן המציאות של מדינה מפולגת. במדינו

זה, אבל מדינות במשבר זהות, דווקא אלו הזקוקות ליד מלכדת ולהנחלה של ערכים משותפים ורוח של 

שותפות ערכית וחינוכית, אינן יכולות להשיג יעד זה באמצעות לימודי האזרחות. ההפך הוא הנכון: לימודי 

 , אי הסכמות, וחוסר יכולת לזהות מחנה משותף.האזרחות מחדדים הבדלים

לחינוך אופי שמרני ומשמר. הוא משמר אחדות כאשר היא קיימת אך אינו יכול לשנות מציאות חברתית 

  ולאומית שחווה שבר קשה של זהות. 
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 חינוך אזרחי בישראל

 האוניברסיטה העברית פרופ' דן אבנון,

 

האם רצוי לקבוע מדיניות חינוך אזרחי  אזרחי להוראת אזרחות?מה הוא חינוך אזרחי?  מה בין חינוך 

ממלכתית? בדברים תוצג עמדה המאפיינת את התכלית של חינוך אזרחי בהוראת ערכים משותפים לכל 

בניה ובנותיה של החברה המאוגדת בקהילה המדינית, אגב הדגשת הזיקות המתקיימות בין ערכים אלו 

רים הפוליטיים המאפשרים לערכי החברה לבוא לידי ביטוי במרחב ובין התהליכים, המוסדות וההסד

הציבורי. במשטר דמוקרטי יתווסף להגדרה של חינוך אזרחי ממד ביקורתי. חינוך אזרחי הוא מסד חיוני 

במאמץ של חברה למנוע את התגברותם של נורמות ותהליכים פוליטיים שנוגדים את העקרונות, הערכים 

 יסוד המדינה. וההסדרים המדיניים שב

 

על רקע הגדרות אלו, ייטען שהאחריות לקביעת מדיניות חינוך אזרחי והנחלתו צריכה להיות במסגרת 

רשות מדינתית, בשילוב ארגוני חברה אזרחית. היקש זה יוצג על רקע הנטייה של נציגי זרמי חינוך 

המדינה בהוראת המסדים  ייחודיים )ממלכתי, ערבי, עצמאי( לקדם מדיניות של מינימום התערבות של

 הערכיים של למודי אזרחות, תוך צידוד במקסימום חירות לקדם ערכים קבוצתיים פרטיקולאריים. 
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Panel 12: Regulation and Social Policy 

Chair: Prof. Assaf Meydani, The Academic College of Tel-Aviv Yaffo & The Hebrew 

University 

 

Between State and Private Sector: Battered Women Shelter Policy in 

Israel 

Ms. Tamar Hofnung and. Mr. Saar Alon Barkat, The Hebrew University 

 

Does the state of Israel have a policy of treating spouse violence, or does it prefer to offer 

token support for NGOs who are the real initiators of offering partial solutions to a burning 

social problem? 

This study tries to examine the politics that stand behind the treatment in combating spouse 

violence, more specifically the dealings of the state in the area of women’s shelters. Today 

there are 14 operating shelters targeted for battered women and their children. All of which 

are operated by NGOs and private organizations partially supported by the ministry of social 

affairs. Despite its partial involvement, governmental policies and regulations targeting the 

treatment of spouse violence remain unclear. We suggest that the ambiguous governmental 

policies and regulations of spouse violence signify a practice of distancing the state from 

getting involved in complicated social issues. We also propose that the NGOs have their 

own self-preservation interest in maintaining such state of affairs. This study aims to shed 

light on the interrelationship that lies between the NGOs and the state. The importance of 

this study is also enhanced by the increasing shift of social services to the private sector 

which became more apparent in the Israeli public discourse in recent years. 
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Firms’ Responses to Regulatory Rankings: The Case of Israeli Banks 

Dr. Sharon Gilad and Ms. Nesia Ben Dan, The Hebrew University 

 

Regulatory disclosure of comparative information about organizations’ social performance is 

increasingly employed by governmental and non-governmental agencies in lieu of standard 

rules (hereafter: regulatory ranking). Existing studies of ranking schemes have examined 

their implications for businesses’ environmental performance, restaurants’ hygiene, 

hospitals’ and physicians’ efficiency and quality of care and teaching quality. These studies 

reveal that rankings tend to enhance corporations’ measured performance, alongside their 

instigation of gaming and unintended consequences. But to what extent are regulatory 

rankings likely to instigate these positive and negative consequences in the absence of 

competition among rated organizations? This study seeks to answer this question by 

focusing on the effect of the Bank of Israel’s rankings of commercial banks’ account-

management fee rates (hereafter: bank fees). Since 2003, banks’ fees have become an 

issue of political controversy, and as of 2008 the Bank of Israel periodically discloses and 

ranks banks’ average fees. The Israeli banking sector is highly concentrated, with two banks 

dominating over 60% of the market. Consequently, the Bank of Israel’s ranking can hardly 

threat the dominance of the largest banks. In spite of the market’s uncompetitive nature, the 

Bank of Israel’s transparency measures apparently resulted in substantial reduction to 

banks’ fees as well as to banks’ income from fees. Employing a quantitative analysis of 

banks’ income from fees between 1998 and 2011, this paper will assess and analyze the 

extent to which transparency measures, as opposed to other factors, have driven the 

apparent decrease in banks’ fees. It will further examine the extent to which this reduction 

was accompanied by an unintended rise in banks’ interest rates. Finally, we will employ this 

case to theorize the intended and unintended consequences of regulatory transparency 

measures in the absence of competitive pressures, and within otherwise opaque markets.  
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Risk and Policy Underreaction 

Prof. Moshe Maor, The Hebrew University 

 

Current literature on policy failure largely ignores the emotional and cognitive factors 

affecting policy makers. It also fails to offer productive empirical differentiation because the 

concept of policy failure can be applied to a wide range of cases — including “too little” and 

“too late” patterns of policy which come under the umbrella concept of policy underreaction. 

This article tries to give the concept of policy underreaction a robust analytical identity while 

taking into account the aforementioned factors. It marries literature of information processing 

and inattention, cognitive heuristics, affective primacy, and motivation and incentives, with 

literature on status quo. It then develops an analytical framework that revolves around two 

key elements of decision making in situations of risk unfolding over time: (i) intra- and extra-

organizational sources of policy persistence, and (ii) policymakers’ underestimation and 

accurate estimation of increased risks. Based on these dimensions, the article identifies and 

illustrates four distinct modes of policy underreaction which reflect differences in the nature 

of implemented policy. 

 

 מדינת הרווחה למען מדינה רגולטורית

 פאור, האוניברסיטה העברית-פרופ' דוד לוי

 

של הרגולציה ושל המדינה הרגולטורית במדיניות החברתית  ובמדינת  אינסטורמנטלי והפוליטיה תפקידה

ואינו מוערך כיאות לא  ,עדיין אינו מובן כהלכהתפקיד עם זאת, הוא  הרווחה הופך חשוב יותר ויותר.

המאמר מעלה את כיוון שכך,   .והתיאורטי ולא במישור של תשומת הלב האמפירית מושגיהבמישור 

 מצד אחד וך מישוג של היחסים בין זוג המושגים רגולציה והמדינה הרגולטוריתהשאלה כיצד עלינו לער

? כדי לתת מענה לשאלה זו המאמר ידון מהצד האחר מחדש ומדינת הרווחה-ובין זוג המושגים חלוקה

יתחקה אחר האודיסאות האינטלקטואליות של"המדינה  ,מחדש–בין רגולציה וחלוקה השגויהבדיכוטומיה 

 ל"מושגים עבים". השתיים מ"מושגים רזים" שעברוהאבולוציה אחר ו"מדינת הרווחה" והרגולטורית" 

"ממשליות ובין   (Regulatory Governance)"רגולטורית"ממשליות מצביע על כך שהיחסים בין  ניתוחה

יכולים  , ובין המדינה הרגולטורית ובין מדינת הרווחה בפרט,( בכללWelfare Governanceרווחה" )
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לליבת זירת רגולטורית  ממשליות. בכך, המאמר מכניס פרספקטיבה של חיובי-יחסים של סכום להיות

של   כן, הוא מדגים את גבולותיה הרחבים-במדינת הרווחה ובמדיניות חברתית. כמו המחקר העוסקת

. רווחההרגולטורית ואת האופן שבו היא מהווה תשתית לכיונון, עיצוב וקביעת גבולות מדינת ה המדינה

המקובלת של מדינת הרווחה נהפכת על ראשה; תחילה נחשפת השכבה הסמויה -כתוצאה מכך התפיסה

המחקר של  אחריה השכבה הגלויה יותר של תיקצוב ומדיניות פיסקלית.רק להמתרחבת של הרגולציה, וו

נגנונים מדינת הרווחה נדרש לכן להרחיב ולהטות את תשומת הלב מניתוח העברות הכספים לניתוח המ

הרגולטוריים, ובתוך כך להסיר את הגבולות המלאכותיים בין קהליית חוקרי מדינת הרווחה ובין קהיליית 

 חוקרי המדינה הרגולטורית.
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 מתמקמות מחדש: מגדר והגדרות של הפוליטיקה: 13פאנל 
 המרכז הבינתחומי הרצליה והאוניברסיטה העברית, גליה גולן ’פרופ :יו"ר

 נעמי חזן המכללה האקדמית תל אביב יפו ’פרופמתדיינת: 

 

 מגדר ופוליטיקה של הקצנה: היש צורך במסגרת תיאורטית חדשה?

 ד"ר סיון הירש, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

במחקר הנוכחי נעשה ניסיון למלא את החלל התיאורטי והאמפירי הקיים בתחום ההקצנה הפוליטית של 

נשים בישראל. המחקר הנוכחי מציע מודל אינטגרטיבי חדש להסבר תמיכתן של נשים בעמדות המבטאות 

ר פירוט, קיצוניות ואלימות פוליטית, ולאיתור מאפייניה השונים בקרב אוכלוסיית הנשים בישראל. בית

המחקר הנוכחי בוחן באיזו מידה הגורם הכלכלי, הגורם הפסיכולוגי )תפיסת איום( וגורם האידיאולוגי 

מנבאים תמיכתן של נשים בעמדות המבטאות קיצוניות ואלימות פוליטית. לשם כך, נעשה שימוש בסקרי 

במדינת ישראל. דעת קהל מתחילת העשור הקודם, בקרב מדגם רחב ומייצג של אוכלוסיית הנשים 

 השלכות המחקר, תרומתו התיאורטית ומגבלותיו נדונים. 

 

מדווחות מהשטח, מדווחות מהשוליים: אמת, מומחיות ומגדר בדוחות של מחסום 

 ווטש

 האוניברסיטה העבריתד"ר מירב אמיר, 

 

, ארגון נשים העורך תצפיות במחסומי צה"ל בגדה המערבית, מפרסם דוחות של ארגון מחסום ווטש

חברות הארגון במחסומים. הדיווחים האלה מתפרסמים באתר של הארגון באופן יומיומי, באופן קבוע 

. בהרצאה הנוכחית אנתח את מפעל התיעוד הזה. הניתוח יבחין באופנים שבהם הפעילות של 0551מאז 

את עצמן ביחס לצורות דיווח ודיון אחרות הנוגעות למחסומים: הדיווח ההומניטארי, הארגון ממצבות 

דיווחים של ארגוני זכויות אדם, והדיון הביטחוני של המומחים הצבאיים. באמצעות הניתוח הזה אשאל 

באילו אופנים פעילות הארגון מיצדרות את עמדתן? כיצד הן מבססות את האמינות של הדיווחים שלהן? 

אם הן מצליחות לפלס את דרכן לתוך השיח הביטחוני? מתוך כך, אני אדון בשאלה האם נשים יכולות וה

לבסס את עצמן כמומחיות לנושא הביטחון בעודן ממוצבות בעמדה המסומנת באופן מגדרי, וכיצד ניתן 

 לאפיין ניסיון זה.
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 ארגוני החברה האזרחית וסדר היום הפוליטי: 19פאנל 
 גוריון-אוניברסיטת בן גל אריאלי,יו"ר:  ד"ר 

 

 עותרים לבג"ץ: התועלות הסמויות של עתירות ציבוריותמדוע מפסידים סדרתיים 

 מרגל, האוניברסיטה העברית-וד"ר קרן ויינשלפרופ' מנחם הופנונג 

 

Why do people seek litigation against public authorities when their chances of winning in 

court are virtually nonexistent? Is it because they expect the court to do justice in their 

particular cases? Is it because they expect to achieve tangible benefits by waging a legal 

battle? 

What we look at in this research is a newly observed phenomenon, citizens taking public 

authorities to court after being advised by experienced lawyers that their litigation chances 

are virtually “zero”. In other words, based on the reading of the law and looking at court 

precedents, a legal analysis concludes that the case is lost before it is even started. Still, 

would be plaintiffs insist on taking the case to court and are willingly paying the costs of 

exercising the right to lose a legal battle. More than that, there appear to be "repeat losers" 

who insist on litigating the same cause again and again and don't seem to be deterred by 

losing each time. 

Assuming the repeat petitioners are rational players, then a question must be raised: what 

are the outside benefit of pursuing litigation when losing in court is imminent? Our 

hypothesis is that the incentive to take the case to court against all odds resides within the 

political arena.  The would be losers make careful political calculation that the public gains 

stemming from taking the case to court offset the costs of losing the legal battle. 
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 מימון השקיפות, חברה אזרחית ודמוקרטיה

 אילן-פרופ' ג'רלד שטיינברג, אוניברסיטת בר

 

In December 2009, a group of MKs from different parties presented legislation proposing 

new regulations on transparency and reporting pertaining to NGOs funded by foreign 

governments. The initiative was triggered by concern regarding the secrecy surrounding the 

very high level of foreign government funding for a select group of Israeli NGOs involved in 

political advocacy. This legislative initiative on funding transparency was harshly criticized by 

many Israeli NGO officials as well as political figures. Following detailed negotiations a 

revised text was introduced obligating all recipients of foreign funding to report, on a 

quarterly basis, the amounts received from foreign governments (August 2010). The bill was 

denounced as “McCarthyist” and “anti-democratic” by some Israeli NGOs and their 

international supporters. The legislation was voted into law in February 2011, and its 

regulations came into effect in January 1, 2012.        

The time elapsed since the enactment of the law allows us to assess the impact of the law 

on NGOs and provides new data on the extent of foreign funding for Israeli civil society 

organizations. In this paper, we will systematically compare the predicted and actual 

impacts, and on this basis, assess broader questions related to funding transparency, civil 

society, and the democratic process.  

 

מבט על  –"אנשי דעת אמת", "הקונים החופשיים", "הפראיירים" וישראלים אחרים 

 אידיאולוגי בישראל כיום-החילוניהאקטיביזם 

 האוניברסיטה העברית, מר שלומי ששון

 

החיבור בין דת, לאום ומדינה בישראל נדון רבות במחקר, מזווית היסטורית ומבחינת ההשלכות על 

הדמוקרטיה הישראלית ועל החברה בישראל, ואולם, ישנו היבט אחד שטרם נחקר באופן מקיף: החילוניות 

 מדינה בישראל.-לאום-המאורגנת ויחסה למערכת יחסי הדתהאידיאולוגית 

אידיאולוגיים. האקטיביזם -"אקטיביזם חילוני" הנו שם כולל לפעילות המאורגנת הנובעת מערכים חילוניים

אידיאולוגי מורכב ממכלול של ארגונים, עמותות, פורומים וקבוצות מאורגנות, הפועלים -החילוני

אידיאולוגיה חילונית. בתוך כך, ארגונים אלה פועלים לרוב מתוך  לתפיסתם בשם מה שניתן לכנות
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התנגדות מוצהרת לחלק מהערכים המשויכים לאמונה הדתית, ותוך מאבק במה שלדידם מייצג הגמוניה 

 אורתודוקסית.-דתית-יהודית

גי. אידיאולו-אבקש להציג כאן מבט רוחבי על ארגונים, עמותות וקבוצות הנוקטים באקטיביזם חילוני

הארגונים הללו יחולקו תחילה לאשכולות פעילות שונים של האקטיביזם המדובר. הבחנה טיפולוגית זו 

מסייעת לאתר מכנים משותפים בין ארגונים שונים ולזהות הבדלים בינם לבין ארגונים אחרים. להלן 

  תיאור קצר של אשכולות האקטיביזם החילוני בישראל:

ארגונים חילוניים בעלי מגוון רחב של פעילות,  -יברלית מאבק למען ישראל דמוקרטית ול .א

 אשר עוסקים בתמונה הכוללת של החיבור בין הדת למדינה בישראל. 

ארגונים, קבוצות ועמותות רבות קמות במסגרת מאבק מקומי בשכונה,  –אקטיביזם מקומי  .ב

ת יישוב מסוים, ולעתים אף במסגרת עירונית. ארגונים אלה אינם עוסקים בשאלו

"הגדולות" והרחבות של יחסי הדת והמדינה, ועניינם בעיקר במסגרת המוניציפאלית 

 המצומצמת שלהם. 

ארגונים רבים קמים לשם לימוד יהדות מזווית  –לימוד ועיסוק בתרבות היהודית             .ג

ביקורתית, חילונית ופתוחה, לעתים ללא כל בסיס של אמונה דתית ולעתים תוך בסיס 

 הו, אך כזה שהוא שוויוני, פלורליסטי ואיננו אורתודוקסי. אמוני כלש

ארגונים המציעים שירותים של קיום טקסי חיים ברוח של תרבות  –קיום טקסים יהודיים  .ד

 יהודית פלורליסטית. 

האשכול הראשון עסק בתמונת המקרו של יחסי  –שוויון נקודתי וספציפי -כפייה דתית ואי .ה

שלהם במידת הדמוקרטיּות הישראלית. אשכול זה דומה  הדת והמדינה בישראל והפגיעה

ליברלית ובמאבק בכפייה הדתית, אך שונה בכך -לראשון בנקודת המוצא הדמוקרטית

שהארגונים שבו אינם נאבקים כנגד כל מה שעולה מן החיבור בין הדת למדינה. ארגונים 

ים בה כפייה באשכול זה מתמקדים בסוגיה ספציפית שלשמה הם קמו, ולדידם מתקיימ

 אורתודוקסית.-שוויון בשל היהדות הדתית-דתית ו/או אי
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 הפעלת כוח צבאי בסכסוכים אזוריים: 10פאנל 
 אילן-ד"ר שלמה שפירא, אוניברסיטת בר יו"ר:

 

מה מניע את אזרחי ארצות הברית לתמוך בהפעלת כוח צבאי בסכסוכים 

 לאומית. בינלאומיים? התפקיד של נטיות רגשיות הקשורות בזהות

 אוניברסיטת חיפהיין, דר' יובל פיינשט

 

אחת השאלות המרכזיות בספרות על דעת קהל בארצות הברית היא מה מניע אזרחים מן השורה לתמוך 

בהפעלת כוח צבאי בסכסוכים בינלאומיים. במסגרת העיסוק המחקרי בשאלה זאת, יש הטענים שאזרחים 

הם מעריכים שסיכויי ההצלחה של פעולה צבאית טובים אמריקאים תומכים בהפעלת כוח צבאי כאשר 

ושעלותה תהיה נמוכה יחסית. לעומתם, חוקרים אחרים מייחסים תמיכה בפעולה צבאית לתפיסה של 

איום ביטחוני. לאחרונה, התפתחה טענה נוספת שלפיה רגשות שליליים )פחד או כעס( הם המניע העיקרי 

ציגה גישה חלופית המבוססת על פסיכולוגיה חברתית לתמיכה בהפעלת כוח צבאי. הרצאה זאת מ

והסוציולוגיה של הלאומיות ולפיה הסיבה העיקרית לתמיכה עממית בהפעלת כוח צבאי היא התעוררות 

של סנטימנט לאומני ורגשות חיוביים הקשורים בזהות הלאומית. ההרצאה תציג תוצאות של ניסוי 

מנת לעורר -של מדגם מייצג של אזרחי ארה"ב. על (survey-based experimentהמבוסס על סקר )

סנטימנט לאומני, במהלך הניסוי הוצגה למשתתפים הודעה נשיאותית על הכנות לתקיפה צבאית באירן. 

בהרצאה אדגים כיצד נוסחים שונים של ההודעה על התקיפה הצפויה באירן השפיעו על עוצמת 

וכתוצאה מכך גם על עמדתם ביחס לפעולה  הסנטימנט הלאומני והרגשות שדווחו ע"י המשתתפים

 הצבאית. כמו כן, אדון באופן שבו זהות מגדרית השפיעה כמשתנה מתווך על התגובה למניפולציה.

 

מדוע בתום לחימה הצדדים נרתעים מהענקת  :הפסקות אש או הסכמי שלום

 ויתורים רשמיים

 מר קמרון ס. בראון, אוניברסיטת קליפורניה, סן דייגו

 

לעתים יריבים בוחרים לסיים לחימה בהסכמי שלום, בעוד שבמקרים  אחרים הצדדים מגיעים רק מדוע 

להסכם הפסקת אש שנשמר לאורך שנים רבות?  טענתי היא כי אמנות בינלאומיות אשר אסרו על סיפוח 

במידה והתקיימו  —שטחים תוך שימוש בכוח )כלומר, הנורמה לגבי שמירה על שלמות טריטוריאלית(

הובילו להפחתה דרמטית במספר המלחמות אשר  —קביל למוסד בינלאומי שמסוגל לאכוף אותןבמ

 .הסתיימו בהסכמי שלום )ויתורים רשמיים(

במאמר זה, אבחן אמפירית מרכיב מרכזי של התיאוריה המוצעת. דהיינו, הנורמה לגבי שמירה על שלמות 

ות ולא רק על תהליך סיומן.  כלומר, כאשר טריטוריאלית צפויה להשפיע גם על הסבירות לפריצת מלחמ

הנורמה נאכפת, מדינות אמורות לצפות שיציאה למלחמה לא תוביל לרווחים טריטוריאליים נוספים )או 

 אם כן, במחיר כבד( במקרים  שבהם גבולותיהן עם שכנותיהן כבר מוסדרים בהסכם רישמי. 
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עיקר בין מדינות שגבולותיהן נותרו שנויים כתוצאה מכך, המלחמות שפורצות כיום אמורות להתרחש ב 

במחלוקת.  במקרה שמלחמה מתרחשת בין מדינות שיש ביניהן גבול מוסדר לפני פרוץ הלחימה, היריבים 

 .צפויים להכריז שכיבוש השטחים הינו זמני בלבד ונועד אך ורק להשיג מטרות אחרות

דים )דיאדות( של מדינות שכנות בין אבחן את ההשערות שלי באמצעות ניתוח כמותי המתבסס על צמ

. אבדוק את השפעתם של גבולות מוסכמים על הסבירות לפריצת מלחמה על פני 1119-0551השנים 

תקופות שונות. בהתאם לתיאוריה המוצעת, ככל שהנורמה לגבי שלמות טריטוריאלית התמסדה, קטן 

 הפוטנציאל למלחמה בין שכנים בעלי גבולות מוסדרים ביניהם.

 

 רחב ההתנגדות של הרמטכ"ל לדרג הפוליטימ

 האוניברסיטה הפתוחה פרופ' יגיל לוי,

 

רעשה הארץ עם פרסומו של דו"ח מבקר המדינה בפרשת הרפז, שחשף יחסים עכורים בין  0513בינואר 

בלשכת הרמטכ"ל התקיים הליך איסוף שר הביטחון אהוד ברק והרמטכ"ל גבי אשכנזי. המבקר מצא כי 

התנהלותה של  מכפיש על שר הביטחון וסביבתו בידיעה ולו חלקית של הרמטכ"ל אשכנזי.של מידע 

לשכת הרמטכ"ל הוסברה על ידי עוזר הרמטכ"ל כנסיון להגן על הרמטכ"ל ועל יכולתו לתפקד לנוכח 

 פעולת לשכתו של שר הביטחון, שנתפסה כפוגעת בתפקוד הרמטכ"ל. 

פועל באופנים שונים בצורה לעומתית אל מול שר הביטחון או  אכן, אין זו הפעם הראשונה שבה הרמטכ"ל

ראש הממשלה. לכן אירוע הרפז יכול לשמש הזמנה לניתוח רחב יותר של אופני התנגדות של רמטכלי"ם 

כלפי הממונים הפוליטיים עליהם. זוהי הזמנה לבחון את רפרטואר האפשרויות שממנו יכולים רמטכלי"ם 

 וליטיקאים. היו שנקטו בלעומתיות פעילה, והיו שנקטו בגישה מבליגה יותר. לבחור במצבי עימות עם הפ

נייר זה מציע ניתוח מבני של יחסי הצבא עם הדרג המדיני בהתבסס על תיאוריות העוסקות במרחב 

המיקוח של הצבא עם הממשלות. הטענה היא שכאשר הצבא תופס את התנהלות הדרג המדיני ככזו 

ייה להתנגד, התנגדות העשויה לגלוש להפגנה של עצמאות ואף לנסיון לסכל את הפוגעת בצבא, יש לו נט

-רצון הפוליטיקאים. צורת ההתנגדות ועוצמתה נובעים מיחסי העוצמה בין הדרגים. הצבא מפגין עצמאות

"שירותי הלגיטימציה" שלו.  -יתר והתנגדות ומרחיב את סמכויותיו כאשר הפוליטיקאים נזקקים ל

נדרשים, למשל, לתמיכה במהלכים מדיניים מתונים מול התנגדות הימין או מהלכים צבאיים שירותים אלה 

לגיטימציה -מול התנגדות השמאל, או כאשר הצבא מבין כי הפוליטיקאים יימנעו מלרסן אותו מחשש לדה

של  של הימין. כלל זה עובד גם בכיוון ההפוך, והפוליטיקאים מחזקים את יכולתם לרסן את הצבא במצבים

רגיעה בטחונית או קיפאון מדיני. אירועים מהתנהלותם של רמטכלי"ם ממוטה גור ועד גבי אשכנזי 

 ממחישים יחסים אלה. 
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ארגונית על גיבוש המדיניות בתקופת -השפעת הדינמיקה הביורוקרטית

 האינתיפאדה הראשונה

 אוניברסיטת בר אילןד"ר איתמר ריקובר, 

 

ארגוני לקבלת החלטות שפותח על ידי אליסון והלפרין, היא שישנה -נקודת המוצא של המודל הביורוקרטי

הטרוגניות ארגונית בתוך המערכת הממשלתית, וההחלטה המתקבלת משקפת את האינטרסים השונים 

עלי והעוצמות השונות של מקבלי ההחלטות והארגונים הנוטלים חלק בתהליך, באופן הנוטה לכיוון ב

העוצמה הרבה יותר. וולש, במודל המוסדי, ופיינר בטיפולוגיה של "רמות ההתערבות" סבורים כי עוצמת 

 ההשפעה הפוליטית של הצבא, היא פונקציה של חוזק המוסדות הפוליטיים במדינה.

לאחר מלחמת ששת הימים, הסמכות העליונה לניהול השטחים הופקדה בידי הקבינט הביטחוני. בפועל 

משרד הביטחון בעיקר בנושאים ביטחוניים ושאר משרדי הממשלה, עסקו כל אחד בהתאם לתחום עסק 

(, התעצמה מעורבות הדרג הצבאי 1111עליו הוא מופקד. בימיו של בגין כממלא מקום שר הביטחון )

בראשותו של הרמטכ"ל בתהליך קבלת החלטות והרמטכ"ל רפאל איתן מילא וואקום זה. בשנים שקדמו 

האינתיפאדה, הממשל הצבאי ואלופי פיקוד ניהלו בפועל את השגרה ושר הביטחון ומשרדו כמעט  לפרוץ

ולא עסקו בכך. בשנים שקדמו לפרוץ האינתיפאדה, הממשל הצבאי ואלופי פיקוד ניהלו בפועל את 

השגרה ושר הביטחון ומשרדו כמעט ולא עסקו בכך. לאחר פרוץ האינתיפאדה, "פורום השטחים" נפגש 

לשבוע וגיבש את דרכי הפעילות הצבאית כנגד ההתקוממות העממית. הן בפורום השטחים והן  אחת

בישיבות ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון, היה שר הביטחון רבין האישיות הדומיננטית ולכול היה ברי 

 כי שר הביטחון מנחה את המאבק באינתיפאדה.  

הביורוקרטי בעל העצמה הרבה ביותר בתחום הביטחוני, הצבא לכל אורך שנות האינתיפאדה היה הארגון 

אך לדרג הצבאי הייתה דומיננטיות והשפעה בעיקר בחודשים הראשונים של האינתיפאדה. ביתר שנות 

האינתיפאדה השב"כ )גוף אזרחי( הפך להיות הגורם הדומיננטי בעל ההשפעה הרבה ביותר על תהליך 

מודיעין בכל הנוגע לשטחים. ראוי לציין שתי נקודות חשובות, אסטרטגי וגיבוש הערכת ה-התכנון המדיני

האחת, ככל שהתארכה האינתיפאדה, תפס השב"כ מקום מרכזי יותר עד שהפך לארגון המוביל והמשפיע 

ביותר. הנקודה השנייה, לצבא לא היה רצון, על פי הצהרת בכיריו, להתערב יתר על המידה בתהליך 

ירוע ביטחוני זה אינו מלחמה כמלחמות העבר אלא לחימה שהפתרון קבלת ההחלטות מכיוון שסבר שא

שלה הוא בעיקר מדיני ולא רק פתרון צבאי, לכן הדיר עצמו הדרג הצבאי מתהליך קבלת ההחלטות 

 טקטי.-בתחום המדיני והתרכז בתחום הצבאי
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 זכויות מיעוטים בישראל: 19פאנל 
 הדסההמכללה האקדמית ' אריה נאור, פרופ :יו"ר

 

 זכויות מיעוטים לפי זאב ז'בוטינסקי

 פרופ' אריה נאור, המכללה האקדמית הדסה

 

 הרצאה זו תעסוק בבעית המיעוטים הלאומיים כפי שהיא משתקפת בכתבי זאב ז'בוטינסקי. 

קווי המתאר החוקתיים ששרטט ז'בוטינסקי ליחסים שבין הרוב היהודי ובין המיעוט הערבי במדינה 

מבוססים על שוויון, על כבוד האדם, על זכויות הפרט וזכויות קולקטיביות לשתי הקבוצות היהודית 

האתניות. זכויות אלו נובעות ממהותה של הדמוקרטיה: בכמה מקומות בכתביו הדגיש, שאין לזהות את 

 הדמוקרטיה עצמה עם שלטון הרוב, העלול לגלוש לפגיעה בחרויות היסוד.

תה כבוד האדם וחרותו. המיעוט, ממש כמו הרוב, מורכב מיחידים; והיחיד היה נקודת המוצא של דיונו היי

בעיניו 'היצירה העילאית של הטבע'. משום כך הציב לצד המבחן האתני האובייקטיבי לזהות לאומית גם 

מבחן סובייקטיבי של הגדרה עצמית, הגדרתו של כל יחיד ויחדי והגדרתו העצמית של כל קולקטיב אנושי, 

הוא הרוב במדינה בין שהוא מיעוט. לפיכך קולקטיב אנושי המוגדר 'מיעוט לאומי' הוא סובייקט בעל בין ש

 זכויות קולקטיביות, ולא רק זכויות אינדיבידואליות. 

השלכה ברורה על האופן בו ראה את מדינת הלאום  להשקפותיו העקרוניות של ז'בוטינסקי היתה

היהודית. לפי השקפתו, פירושה המעשי של מדינת לאום ובה יותר מעם אחד הוא רוב לאחד העמים. 

לפיכך בלי רוב יהודי בארץ לא תיתכן כלל הגשמת הציונות. ז'בוטינסקי הבחין בין שלב הקמתו של הבית 

כון המדינה. בשלב הראשון מן הראוי להעדיף את הזכויות הלאומי היהודי ובין המצב הרצוי לכשתי

והאינטרסים היהודיים, לא רק משום שכך נובע מהצהרת בלפור ומכתב המנדט, אלא גם משום שכך מחייב 

הצדק. עד מהרה התברר שערביי הארץ אינם מוכנים להשלים עם כינון הבית הלאומי היהודי, וז'בוטינסקי, 

 של התנגדותם המבטאת זהות קולקטיבית, פיתח את רעיון 'קיר הברזל'. מתוך הערכת הממד הלאומי 

יסוד השלב השני הוא שיווי זכויות. קביעה זו משקפת את שיווי הזכויות ואת שותפות המיעוט בשלטון 

המרכזי במדינה, ותכליתה ליצור איזון אתני בפסגתה של פירמידת השלטון. תכלית זו היא אחד 

ל המשטר שייכון בארץ. לפיכך לא השאיר את חלוקת הסמכויות למיקוח החופשי המאפיינים המרכזיים ש

של הפוליטיקה, אלא קבע לה מקום בחוקת המדינה, כלומר שריין את חלוקת הסמכויות. זאת חלוקה 

 דינמית: כל אימת שיהודי יהיה ראש הממשלה יהיה לו סגן ערבי. 

יש משמעות על תפיסת המיעוטים בזמננו. בהרצאה להגותו של ז'בוטינסקי, לספקות ולפתרונות שהציע 

 נשאל באיזו מידה אבחנותיו נתגלו כמעשיות קרוב למאה שנה לאחר כתיבת הדברים. 

  



61 

 

 שמס: בין פוליטיקה, רגולציה וזהות לאומית-א תחנת הרדיו  -מיעוטים בתקשורת 

 אלטשולר, המכללה האקדמית הדסה-ד"ר תהילה שוורץ

 

إذاعة  -" )בערבית שמס-אהחלה לשדר בישראל תחנת רדיו בשפה הערבית בשם "רדיו  0553בשנת 

. תחנה זו היא תחנת רדיו אזורית, אחת משש עשרה תחנות אזוריות המשדרות שמס-א( או בקיצור الشمس

אי בכל רחבי הארץ, והיא התחנה היחידה המשדרת בערבית ומיועדת לציבור הערבי בישראל. בהתאם לתנ

הזיכיון שלה היא אמורה לשרת את האוכלוסייה הערבית שבאזור הזיכיון. על מנת להיות מסוגלת 

להתקיים מבחינת אחוזי ההאזנה ולמשוך מפרסמים היא צריכה לרכוש את אמון קהל היעד שלה. זאת, 

 היא אמורה לעשות תוך עמידה בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

היא כלי תקשורת ערבי הגאה בערביותו ובזהותו הלאומית אך אינו מתנכר במחקר מצאנו כי התחנה 

לזהותו האזרחית הישראלית. הזהות הלאומית של אנשי התחנה יחד עם זהותם האתנית כקבוצה מקופחת 

מול הממסד הם גורמים משפיעים על שיקולי עריכה ותוכן. לכן, גם קריאת תיגר על הישראליות, ולא 

 חלק מרכזי מזהותה של התחנה.  התעלמות ממנה, היא

לא הסתפקנו בדרך של התייחסות אך ורק לגבולות שמציב  שמס-אבניתוח מערך יחסי הרגולטור ותחנת 

הרגולטור, אלא ניסינו לאפיין את מורכבות התהליכים המייצרים גבולות אלה. עמדנו על כך שהרפורמה 

הרדיו האזוריות לכזו המסתמכת על תלונות שנערכה ברשות השנייה ושינתה את דרך הפיקוח על תחנות 

. הואיל וכמות התלונות על התחנה נמוכה מאד, לריק שנוצר שמס-אהציבור, הביאה איתה נזק רב לתחנת 

נכנסו גופים בעלי סדר יום פוליטי, ובראשם האגודה לזכות הציבור לדעת. כך, נוצר מצב שבו לגופים אלה 

עצת הרשות, אשר בתורם נחשפו רק לחלק מצומצם משידורי הייתה השפעה בלתי מידתית על חברי מו

התחנה, תוך התעלמות מן ההקשר הכולל. חלק מן הבעיה נעוץ בפערי השפה, ומטרת המחקר הנוכחי 

הייתה לבצע הנגשה רחבת היקף יותר של התחנה הן כלפי הציבור הרחב והן כלפי הרשויות 

 הרגולטוריות.   

, ויצירת רגולציה אפורה, שמס-אקיפות בכל תהליך הפיקוח על תחנת ממצא מטריד נוסף הוא היעדר הש

מתחת לשולחן, ללא דיון ציבורי פתוח. המאפיין הבולט ביותר של הפיקוח על התחנה הוא הגעה להבנות 

בלתי פורמאליות, אשר למעשה מעצבות את גבולות הזכות לחופש ביטוי במדינת ישראל רחוק מעיניהם 

משפט ושל הרשות המחוקקת גם יחד. זוהי תופעה שיש לשים לה קץ. יש לחייב של הציבור, של בתי ה

בתקנות עריכת תמלילים ופרוטוקולים מסודרים של וועדת הרדיו של הרשות, לאסור על מחיקת חלקים 

מפרוטוקולים של המועצה שאין בהם סודות מסחריים, ולפעול לקידום מחויבות גבוהה יותר לעקרונות 

 ות מצד הרשות.  כלליים של שקיפ

עם זאת, עמדנו על כך שהיעדר השקיפות הוא למעשה עמימות קונסטרוקטיבית, הנובעת מניסיונו של 

הדרג המקצועי ברשות להגן על התחנה מפני ניסיונות בעייתיים להצר את חופש העיתונות שלה על ידי 

הוא, במובן זה, שחקן בזירה לחצים פוליטיים מסוגים שונים. התחום המקצועי בשדה הפעולה הרגולטורי 

שבה קיים מתח מתמיד בין מחויבותו לנהוג כגוף מפקח שאוכף כללים ושומר על עקרון שלטון החוק, לבין 

תחושתו שהוא המגן האחרון של חופש ביטוי של תחנה שאין לה מליצי יושר אחרים או כוח כלכלי או 

 פוליטי.
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  ירושליםאיחוד  –השיח הישראלי על גבולות המדינה 

 המכללה האקדמית הדסה ד"ר נירית טופול,

 

מטרת מחקר זה להציג את השיח הישראלי בנוגע לאיחוד ירושלים על שלביו השונים. הדיון בנוגע 

וכן בהגדרת הקריטריונים השונים  –הכלה והדרה  –לגבולות המדינה עוסק בשאלות של זהות לאומית 

מי מחוצה לה. מחקרים שעוסקים בזהות לאומית מתייחסים לגבי מי יכול להשתייך לזהות הישראלית ו

( וכן בהקשר 1113; הובסבאום, 1119גלנר,  ;0555; אנדרסון, 0553לדרכי גיבושה והתהוותה )סמית, 

; 1111הישראלי מחקרים המתייחסים לתהליכי הכניסה לזהות הישראלית בהקשר הביטחוני )קימרלינג, 

; אלאור, 0550(, היהודי )כהן, 0553; לוי, 0555, מאוטנר, 1110; בן אליעזר, 1111 ; הופנונג1110שפירא, 

 (.1111; גביזון, 0555; פלד ושפיר, 0553( והאזרחי )שנהב, 0550; זרטל 1113

 מחקר זה יציג שלושה שלבים בהתגבשות השיח הישראלי בנוגע לאיחוד ירושלים:

'. ירושלים המאוחדת נתפשת כמעשה נצחי 91שלאחר רעיון ירושלים המאוחדת  – 1191איחוד העיר, 

שאינו מוטל בספק או נתון לביקורת. שאיפה לאחד בין שני חלקיה של העיר מזרח ומערב וליצור יחסי 

שכנות טובה בין יהודים לערבים ויצירת מציאות חדשה של איחוד : "פורקו המחסומים, נהרסו חומות 

יר הייתה לאחת...דעתי הייתה נחושה עלינו ליצור מיד מציאות המגן, הוסרו גדרות התיל והמוקשים והע

(. בשלב זה התעוררו קשיים לאורך השנים מאחר שהאוכ' הערבית לא 911-050: 1119חדשה )דיין, 

 (.0559; קליין, 0551; עמירב, 0551אקונומי מדרדר )כהן, -השתלבה ומצבם הסוציו

דה נכפתה במידת רבה על ידי דעת הקהל ההחלטה על גדר ההפר – 0550בניית גדר ההפרדה, 

והתקשורת שדרשו הפרדה ויצירת מענה ביטחוני לבעיית הטרור. בפועל נבנה גבול המחלק את ירושלים 

לשניים ומפריד בין מזרח ומערב העיר כולל הפסקת שירותים עירוניים מרכזיים למזרח העיר. על רקע זה 

מערכת הערכים של   לא נדונה השפעת גדר ההפרדה עלבולטת דלותו של השיח הציבורי בנושא וכמעט ש

 (.0559, מיכאל ורמון, 0559המדינה והחברה הישראלית )פולמן, 

מדיני הונח בצד ותעמולת הבחירות עסקה -בבחירות אלו הנושא הביטחוני – 0513הבחירות לכנסת, 

יבור הישראלי ישנה . בצ0511חברתיים בין השאר כמענה למחאה החברתית של קיץ -בנושאים כלכליים

תחושה כי נושאי הסכסוך אינם עומדים בראש סדר העדיפויות והבחירה נעשתה מתוך שיקולים הנוגעים 

למדיניות פנים. שלבים אלו מתווספים זה לזה ועדיין ההסכמה הרחבה לגבי איחוד העיר נותרת כמעין 

 הצהרת כוונות של מנהיגי המדינה.

אין ניסיון להתמודד  –כי ממשלת ישראל נוקטת ב "מדיניות אפס"  המסקנה העולה משלושת השלבים היא

עם המציאות הישראלית במישור המדיני ולקבוע את גבולות המדינה על בסיס הזהות הישראלית הרצויה 

ולהשקיע בכך את המשאבים הנדרשים. מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית ועל כך יש 

י, אם כי ההשלכות של הגדרה זאת נמצאות בחוסר הסכמה ובשינוי הסכמה רחבה בציבור הישראל

  מתמיד.
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 הדרת מיעוטים ברומן 'אלטנוילנד' להרצל

 המכללה האקדמית הדסהוד"ר נירית טופול,  ד"ר דליה גבריאלי נורי,  המכללה האקדמית הדסה,

 

שני מקרי מבחן יעמדו במוקד הרצאה זו: חזון השלום של הרצל, כפי שהוא מופיע ברומן אלטנוילנד 

 (.  1113( ו"חזון המזרח התיכון החדש" של נשיא המדינה שמעון פרס )1150)

לטענתנו, היחסים ההרמוניים בין שתי הקבוצות, היהודית והערבית, כפי שהם מתוארים ברומן אלטנוילנד 

ל אמונה בלתי מציאותית כי ניתן לפשר ולגשר על פני מחלוקות לאומיות תוך כפיית מהלך מבוססים ע

מדיני חד, בלא תהליכים תרבותיים ופסיכולוגיים תומכים שיפעלו להכשרה ולקרוב לבבות. עניין זה 

טכנולוגי עשוי להוות -מופיע גם בחזונו של נשיא המדינה שמעון פרס, המניח כי שיתוף פעולה כלכלי

מסלול העוקף את המשקעים הפסיכולוגיים והרגשיים שצברו העמים במשך עשרות שנות סכסוך. חזונו 

של פרס מבוסס על ההנחה שעל סמך הסכמי אוסלו ולאחר חתימת הסכמי שלום בין ישראל לשאר מדינות 

לזאת ערב, ניתן יהיה להקים מערכת כלכלית אזורית שתתקדם בשלבים לכינון קהילייה אזורית בדומה 

 של האיחוד האירופי.

הן הרצל והן פרס אינם מתעכבים על הצורך בחיוניותם של תהליכי פיוס, שישמנו את גלגלי המחשבה 

המדינית שלהם. הן הרצל והן פרס מתחמקים מדיון רציני בתהליכים אנושיים ובגורמים אנושיים: הבנת 

שני ההוגים מתעלמים ממצבו הרגשי של  הצורך בפיוס עמי האיזור לאחר דורות של ניתוק או קונפליקט.

 הצד החלש, זה שעתיד להפוך למיעוט במולדתו.

תרומתה של ההרצאה כפולה. מצד אחד היא מבקשת להאיר מזווית חדשה מסמך יסוד בהיסטוריה של 

הרעיון הציוני. מצד שני היא מבקש להשתמש באלטנוילנד כפרספקטיבה נדירה לבחינת ליקוי בולט 

מיעוט. הקריאה -השלום הישראלית של ראשית המאה העשרים ואחת ובמיוחד ביחסי רובבדיפלומטיית 

הביקורתית בשני חזונות השלום המנותחים נתמכת בתיאוריות חדישות מתחום מחקרי שלום וישוב 

 סכסוכים ובאופן מיוחד במחקרי פיוס מן העשור האחרון. 

וס ארוכי טווח והעדר מודעות לחשיבותם הם הטענה המרכזית של ההרצאה היא כי העדרם של תהליכי פי

 "חוליה חסרה" חוזרת ונשנית בחשיבה וביישום תהליכי שלום מאז ראשית הציונות.  
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Panel 17: Electoral Politics 

Chair: Dr. Amnon Cavari, IDC Herzliya 

 

Democratization of Candidate Selection Processes and its Effect on a 

Party's Electoral Fortune: Evidence from a Cross-National Analysis 

Dr. Yael Shomer, Tel Aviv University 

 

Candidate selection processes have been regarded as an arena where intra-party power 

struggles occur. In recent years, some scholars have identified a democratization trend, 

where more and more parties adopt decentralized and inclusive candidate selection 

procedures. Scholar articulated many reasons for this trend: parties may have a normative 

justification for democratizing their internal procedures, they may mimic other parties in their 

countries, or they may believe democratizing candidate selection processes will help them 

maximize their seat share and improve their electoral fortune. In this paper I examine this 

latter believe. Specifically, I examine whether parties that use inclusive and decentralized 

candidate selection procedures tend to fare better in the elections compared to parties that 

use restrictive processes (while controlling for other potential co-variates). I then focus my 

attention to those parties that altered their selection processes from one election cycle to the 

next, and examine whether indeed democratizing selection processes helped parties' 

electoral fortune, while restricting these processes heart parties' electoral success. To this 

end, I use a newly collected data set, containing data on intra-party candidate selection 

processes for 472 parties (in a given election), from 41 democratic countries. The results of 

the analysis shed doubt on the common belief that democratization of candidate selection 

processes improves a party's electoral fortune. 
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Are Voters Equal under Proportional Representation? 

Prof. Orit Kedar, Ms. Liran Harsgor, Mr. Raz Sheinerman, The Hebrew University 

 

Does one’s vote count as that of others under proportional representation? While students of 

electoral politics have extensively analyzed different aspects of representation at the system 

level such as disproportionality and congruence, surprisingly, this question, focusing on 

voters themselves, is left unexplored. We conceptualize two aspects of voter 

representational inequality focusing on the degree to which one’s vote is converted to seats 

in the legislature .The first, ‘equality of neighbors’, examines the degree of (in)equality in the 

conversion of votes to seats among voters residing in the same district supporting different 

parties. The second, ‘equality of co-partisans’, examines the degree of (in)equality in the 

conversion of votes to seats among supporters of the same party residing in different 

districts (regions). We borrow analytic tools from the study of income inequality which we 

modify to the study of representation. Utilizing district-level data of election results in eight 

west European democracies, we first find inequality among neighbors. Supporters of small 

parties are poorly represented compared with fellow district members who support big 

parties. This finding is persistent across district magnitudes: competition in districts of any 

size is biased against supporters of small parties. Second, we find that small parties are 

characterized by high levels of inequality among co-partisans. Their seat distribution is 

biased against residents of small districts who contribute votes that are not translated to the 

same share of the party’s seats. PR, then, tilts the playing field in a way that amplifies some 

voices and diminishes others. Supporters of small parties residing in small districts are 

doubly disadvantaged: their voice is diminished both compared with that of their neighbors 

supporting bigger parties and compared with that of their fellow partisans residing in larger 

districts. 
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Elected Representatives, Political Parties and the Electorate: The 

Uneasy Relationship between Collective and Individual Representation 

Mrs. Reut Itzkovitch Malka, The Hebrew University 

 

As shown by population surveys in many democracies, dissatisfaction with the 

responsiveness of parliaments and elected representatives has become widespread in many 

contemporary democracies. One possible explanation to this pattern is a felt discrepancy 

between the citizens’ normative expectations on political representation on the one hand and 

the perceived practice of representation by members of parliament on the other. 

My paper will assess the reasons for the above-mentioned dissatisfaction and explore the 

relations between elected representatives and the electorate from a comparative 

perspective, while focusing on the Israeli context. It will use a top- down approach, exploring 

the way elected representatives perceive their representative role and construct their 

perceptions of representation, in order to pinpoint the main reasons for voter-representative 

discrepancies. 

I claim that a great deal of the discrepancies found between representatives and the 

represented are a result of the complicated triangle created between public representatives, 

the electorate and political parties. Furthermore, I believe it is possible to point to a tension, 

or maybe even a contradiction, felt by MPs between their representative role (i.e., their 

commitment to their voters, otherwise known as individual representation) and their 

obligation to their party (otherwise known as collective representation). 

The goal of my proposed paper is to tackle this tension from the less popular perspective – 

that of elite attitudes towards representation – and allow us to assess how elected 

representatives perceive their representative role, in theory and in practice, and how 

institutional arrangements may help or hinder representative-represented congruence. The 

comparative focus on Israel will allow me to assess whether such voter-representative 

discrepancies are unique to a “middle-aged” democracy, or alternatively relevant to both 

established, “middle-aged” and new democracies. 
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 ציבורית והשתתפות אזרחיתמדינות : 11פאנל 
 המוסד לביטוח לאומי ד"ר שרון אסיסקוביץ, :ו"רי

 

האינטראקציה שבין פקידים בכירים לבין עיתונאים והשלכותיה על קביעת מדיניות 

 ציבורית בישראל

 , המכללה האקדמית הדסה טולדנו,-ד"ר הדס רוט

 

המחקר שתמציתו מוצגת להלן חושף כי במנהל הציבורי הישראלי מתקיימות שתי תרבויות מנהליות  

 שונות זו לצד זו, המכתיבות את קשריהם של פקידים בכירים עם אנשי תקשורת. 

המאפשרת קיומם של קשרים אישיים בין פקידים לבין עיתונאים.  תרבות פתוחה ומשתפתהאחת היא 

תרבות לפקידים לקדם מדיניות ציבורית באמצעות התקשורת. לצדם, מתקיימת  קשרים אלו מסייעים

. פקידים הפועלים בתוך משרדים בעלי תרבות שכזו, ממעטים לקיים קשרים מנהלית שמרנית ומסתגרת

אישיים עם אנשי תקשורת ובכך מונעים  פעמים רבות קידומה של מדיניות ציבורית באמצעות הכלי 

 התקשורתי. 

מנחה את המחקר גורסת כי: התקשורת במדינה דמוקרטית הפכה לכלי משמעותי ומרכזי המסייע הטענה ה

לקובעי מדיניות לקדם את המדיניות בה הם חפצים. לאינטראקציה הייחודית שבין פקידים בכירים לבין 

רה עיתונאים, הבאה לידי ביטוי ביחסי "תן וקח", השלכות על קידומה של מדיניות ציבורית ועל סיקו

התקשורתי. כך, ככל שהאינטראקציה בין הצדדים תגבר, יקל על הפקיד הבכיר לקדם מדיניות ציבורית 

באמצעות התקשורת, כלומר להעביר את דבר המדיניות אל עמודי העיתון. לעומת זאת, בהעדרה של 

ל אותה אינטראקציה בין הצדדים, יתקשה הפקיד לקדם מדיניות ציבורית באמצעות התקשורת וסיקורה ש

   מדיניות יתעכב או כלל לא יוצג במדיה לסוגיה השונים.

מהם התנאים בהם תתכן אינטראקציה בין פקידים לבין לאור הטענה המוצגת לעיל, שאלת המחקר היא: 

 ?עיתונאים ומהם התנאים המקשים על אינטראקציה מסוג זה

ציה שבין הפקידות הבכירה לצד שאלת המחקר הזו עולה שאלה נוספת: מהן ההשלכות של האינטראק

 לבין עיתונאים על תהליך קביעת המדיניות הציבורית בישראל? 

על מנת לענות על שאלות אלו, מציג המחקר מודל בעל ארבעה דגמים המציג תמונה מורכבת של קשרי 

נידונות עיתונאים מנקודת מבטם של הפקידים. ארבע סוגיות מדיניות מנותחות באמצעותו כמו כן -פקידים

 ההשלכות על קידומה של מדיניות ציבורית בישראל.
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מסגרת  – 15-שינויים בזכאותם של מהגרים לאזרחות בישראל מאז ראשית שנות ה

 ראשונית

 האוניברסיטה העבריתמר אסף שפירא, 

 

מפותחות היא אחד הגורמים העיקריים שהובילו, בעיקר מאז מלחמת העולם -הגירה ממדינות לא

לשינויים משמעותיים בזכאותם של מהגרים לאזרחות במדינות מפותחות: בתחילה הקלו  השנייה,

מדינות רבות את הדרישות העומדות בפני מהגרים המבקשים לקבל אזרחות, אך לאחר מכן, 

בעיקר החל מתחילת העשור הקודם, החלה מגמה זו להיבלם, וחלק מהמדינות אף העמידו 

 י לכך.דרישות חדשות בפני מהגרים כתנא

של המאה הקודמת החלו להגיע גם למדינת ישראל מהגרים )שאינם  15-החל מראשית שנות ה

זכאי שבות( ממדינות לא מפותחות, ובהם מהגרי עבודה, מבקשי מקלט, פלסטינים שאינם 

לשעבר. כמו במדינות אחרות, -אזרחים, אוכלוסיית הפלאשמורה ומיעוט מבין המהגרים מברה"מ

הגירה זו, לכל הפחות, פוטנציאל להשפיע על המדיניות המסדירה את זכאותם גם בישראל היה ל

-מדיניות המתבססת מאז הקמת המדינה בעיקר על עקרונות אתנו –של מהגרים לאזרחות 

לאומיים, אך גם על עקרונות ליברלים מסוימים. אמנם חלק מספרות המחקר הכירה בפוטנציאל 

ירה על זכאותן של קבוצות מהגרים שונות לאזרחות, זה ואף עסקה בהשלכות פרטניות של ההג

אך חסרה עדיין מסגרת כוללת שתתאר ותסביר את מכלול השינויים שהתחוללו במדיניותה של 

 ישראל.

בהתאם לכך, מטרתו של נייר זה היא להציע מסגרת קונספטואלית, גם אם ראשונית, להבנת 

, ולהציבה 15-שראל מאז ראשית שנות ההשינויים שהתחוללו בזכאותם של מהגרים לאזרחות בי

בהקשר תאורטי והשוואתי. מדובר בתהליך מורכב, שבמסגרתו התרחשו תהליכים סותרים של 

צמצום זכאותן לאזרחות של קבוצות מהגרים מסוימות ושל הרחבת זכאותן לאזרחות של קבוצות 

שרו לשמור על מהגרים אחרות, תוך שימוש בטקטיקות ספציפיות של מדיניות ציבורית שאפ

עקרונות היסוד של מדיניותה של ישראל. במבט השוואתי, התהליכים שהתחוללו בישראל 

משקפים מגמות דומות לאלו של מדינות מפותחות אחרות, אך בהבדלים חשובים: השינויים 

במדיניותה של ישראל היו מצומצמים יותר מאשר במדינות מפותחות אחרות, התפרשו על פני 

 לאומיים אשר אינם מקובלים עוד במרביתן.-רה יותר והתבססו על עקרונות אתנותקופת זמן קצ

 

 

 

 

 



69 

מדיניות של שיתוף הציבור בתהליכי  -דמוקרטיה השתתפותית בשלטון המקומי

 קבלת החלטות

 אוניברסיטת בן גוריוןגב' תהילה ברוכי, 

 

הניסוח, הבחירה  שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות מוגדר כמעורבות של הציבור בתהליך

(. תמורות חברתיות, כלכליות ופוליטיות Parry et. al, 1992והיישום של מדיניות ציבורית )

הביאו רשויות מקומיות רבות בעולם לנקוט באסטרטגיה של שיתוף ציבור התושבים בתהליך 

 קבלת ההחלטות העירוני. היותו של השלטון המקומי הזרוע השלטונית הקרובה ביותר לאזרח,

 ;Cothill & Fien, 2005מאפשרת לו להוות מצע למעורבות אזרחית עמוקה ואפקטיבית יותר )

Clarke, 2006; Burns, 2000; Vetter & Kersting, 2003; .) 

בשנים האחרונות אומצה מדיניות של שיתוף הציבור גם על ידי חלקן של הרשויות המקומיות 

מכוונות להשגת לגיטימיות להחלטות הרשות בישראל. המטרות המוצהרות של שיתוף הציבור 

 ,Fischer (, לחיזוק היציבות השלטונית ולייעול תהליכי קבלת החלטותJohn, 2001המקומית )

2003) .) 

מחקר זה בוחן את מדיניות שיתוף הציבור בקבלת החלטות בשלטון המקומי בישראל. באמצעות 

תהליכי שיתוף ציבור ברמות שונות, התמקדות בשלושה מקרי בוחן, שלוש רשויות המקיימות 

מבקש המחקר להסביר את הגורמים שהביאו לעיצוב מדיניות מקומית של שיתוף הציבור ואת 

מטרות מדיניות זו. כמו כן מטרת המחקר היא לעמוד על אופן יישום המדיניות אשר יבחן 

הנחה באמצעות תיאורית הבחירה הציבורית, המסבירה את התנהגות הפרטים בארגון. ה

המרכזית בתיאוריה זו היא שאופן יישום המדיניות מושפע מהאינטרסים של השחקנים 

 )פוליטיקאים, בירוקרטים, קבוצות אינטרס והציבור הרחב( שהיו מעורבים בעיצובה ויישומה. 

נתוני המחקר נאספו באמצעות ראיונות עומק אישיים עם נבחרי ציבור ופקידים מהרשויות 

לאור ממצאי ראיונות אלו נבנה מודל תהליכי המציע הסבר לדפוסי השיתוף  המקומיות הנחקרות.

 הקיימים בשלטון המקומי בישראל. 

תרומת המחקר וחשיבותו מתבטאת בבחינת דפוסי הדמוקרטיה ההשתפותית בשלטון המקומי 

בישראל תוך שימוש בכלים לניתוח מדיניות ציבורית מקומית.. המחקר תורם להעשרת הידע 

ולהבנת תהליכים פוליטיים וחברתיים רחבים יותר, המאפיינים את השלטון המקומי בתחום 

בישראל. כמו כן ממצאי המחקר עשויים לסייע הן לרשויות מקומיות המיישמות בפועל מדיניות 

 של שיתוף הציבור בקבלת החלטות והן לרשויות המבקשות לאמץ ולפתח מדיניות זו.  
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 בישראל ובצ'ילה 0511הפוליטיקה של משמוע והבטחה: נאוליברליזם ומחאות 

 האוניברסיטה העבריתאשל, -מר אמית אביגור

 

במדינות רבות ברחבי העולם, אלה של ישראל ושל  0511-בשונה ממחאות עממיות אחרות שהתקיימו ב

משטרי )כמו בכמה ממדינות צ'ילה לא נבעו ממשבר כלכלי )כמו בארה"ב ובמדינות באירופה( או ממשבר 

כלכלי -ערב(. הנייר מבקש להראות כי שני אירועי מחאה אלה נבעו מבעיות בתוך הפרויקט הפוליטי

הנאוליברלי וכי בכך חשפו ממד נוסף שלו, שטרם זכה לתשומת לב. הנאוליברליזם ממשמע את ציבור 

מצעי מרכזי אחד המעדן את השכירים באמצעות הרחבת השפעתו של השוק. במקביל, הוא מספק להם א

השכלה. מכאן, שהפרויקט הנאוליברלי משלב  –השלכות המשמוע ומשפר את איכות חייו של השכיר 

 –המיתרגמת לפי ההנחה הנאוליברלית לכישורי עבודה  –משמוע עם הבטחה: רכישת השכלה. ההשכלה 

ורו רשת בטחון מפני פגיעות העבודה( ותיצור עב-אקונומית בשוק)-תעזור לרוכש להתקדם מבחינה סוציו

השוק. הטענה המרכזית כאן היא, שהמחאה מבטאת את הקושי של הפרויקטים הנאוליברליים בשתי 

 המדינות להגשים את מרכיב ההבטחה, בעיקר בהתייחס להשכלה הגבוהה.

ת ישראל וצ'ילה נחשבות לשני סיפורים של הצלחה נאוליברלית. הראשונה הרחיבה בעשורים האחרונים א

-השפעתו של השוק. השנייה, לעומת זאת, שימרה השפעה נרחבת שלו גם לאחר המעבר לדמוקרטיה ב

בתום הדיקטטורה של פינושה, שהנהיגה וביססה את הפרויקט הנאוליברלי בצ'ילה. בישראל,  1115

המחאה הבליטה את מעמד הביניים, שלמרות היות רובו בעל השכלה אקדמית, לא הצליח "לגמור את 

דש". בצ'ילה, הסטודנטים הובילו דרישה עממית להקל על מגבלות הכניסה למערכת ההשכלה הגבוהה החו

המופרטת והמתייקרת, שיסודותיה הונחו בסוף תקופת הדיקטטורה. למרות הבדלים אלה בין המקרים, 

השכלה גבוהה', המקרה -שניהם תומכים בטענה המרכזית: בעוד שישראל היא מקרה של 'מחאת פוסט

 השכלה גבוהה'.-'יליאני הוא מקרה של 'מחאת טרוםהצ
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 הודו ,דמוקרטיות לא מערביות: ישראל, יפן: 11פאנל 
 המכללה האקדמית בית ברלד"ר דני קורן  :יו"ר

 

 יפן: דמוקרטיה מתבגרת

 פרופ' אהוד הררי, האוניברסיטה העברית

 

יפן היא הראשונה במזרח אסיה, אולי בכל העולם הלא מערבי, שעברה את תהליכי התיעוש, המודרניזציה 

והדמוקרטיזציה, בסדר זה, בהצלחה. תהליך הדמוקרטיזציה, שחלק מסממניה פרחו בשנות העשרים של 

ם של המאה שעברה )"הדמוקרטיה של טאישו"( נקטע בשנות השלושים ומלחמת האוקיינוס השקט, השני

 משטר לא דמוקרטי )"העמק השחור"(. 

יפן, ישראל והודו הן המדינות היחידות בין המדינות הרבות של "הגל השני של הדמוקרטיזציה" 

 )הנטינגטון( בשנים הראשונות לאחר תום מלחמת העולם השניה, ששרדו כדמוקרטיות עד היום. 

מנטרית. עם זאת, כדוגמת כל הדמוקרטיות מאז תום המלחמה ליפן איפיונים מובהקים של דמוקרטיה פרל

האחרות בעולם, יפן אינה דמוקרטיה "אידיאלית" או "מושלמת" במובן הקלסי של המושג. יש בה גם 

 פגמים, המשותפים לדמוקרטיות אחרות, ופגמים ייחודיים לה. 

אולם, על  הדמוקרטיה ביפן התמודדה בהצלחה עם "מחלות ילדות" ועדיין מתמודדת עם קשיי התבגרות.

אף הקשיים הכלכליים שיפן חווה ותחושת ניכור כלפי הפוליטיקאים בקרב הציבור, סכנת התמוטטות 

 המשטר הדמוקרטי היא מזערית, זניחה.

 

 על הדמוקרטיה הישראלית

 פרופ' עירא שרקנסקי, האוניברסיטה העברית

 

דמוקרטית. אבל שאלה קשה לענות היא, רק אידיאולוגים מהשמאל הקיצוני מעזים לטוען שישראל היא לא 

"למה"? כמעט כל המייסדים באו ממדינות בלי מסורת ממש של דמוקרטיה, והמדינה עברה שלבים קשים 

שבמקרים אחרים מסבירים עזיבה של דמוקרטיה, כמו מלחמות, עוני, והגירות גדולות ממקורות לא 

 דמוקרטיים.

חד המסורת של ביקורת. היא בולטת בנביאים, במיוחד ההסבר שלי מתרכז בשורשים היהודיים, ובמיו

ירמיהו, עמוס, והושע, בתלמוד ובמסורת של רבנים עד היום. בפוליטיקה המסורת  מופיעה במורדים 

, ועד היום 05, 11ישו, ובמודרנה בולטים במאות  ,יוסף בן מתתיהוהיהודים, כולל אלה שמופיעים בספרי 

קר  המדינה הישראלי הוא היחיד בעולם שרשאי לבקר גופים על בתפוצות ובישראל. לא במקרה, מב

 נורמה של טוהר המידות.
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 עיצוב הדמוקרטיה ההודית

 אוניברסיטת חיפהד"ר אורנית שני, 

 

This paper explores how, under the adverse circumstances of independence, democratic 

citizenship and practices were institutionalised in India, and how India’s emerging 

constitutional framework for membership in the nation, the essence of citizenship, enabled 

the endurance of its democratic polity. This democratic endeavour had to be achieved in the 

face of myriad social divisions, widespread poverty, and low literacy levels, factors that have 

long been thought by scholars of democracy to be at odds with the supposedly requisite 

conditions for successful democratic nationhood. Scholars have in the main explained the 

survival of Indian democracy by exploring a range of constitutional, institutional, and policy 

safeguards and mechanisms, which enabled it to manage its religious, ethnic and deep 

social diversity. The shared premise of many previous analyses is that democracy 

‘irreversibly entered the Indian political imagination’. What remains inadequately answered, 

however, is how a democratic political imaginary resonated at the juncture of independence 

with masses of people who had not previously experienced democracy. The paper explores 

how, against the dire context of partition, democracy captured the political imagination of the 

diverse peoples of India, eliciting from them both a sense of “Indianess” and a commitment 

to democratic nationhood. 

 

 מושדמוקרטיה כמשטר קשה למי    

 פרופ' ירון אזרחי, האוניברסיטה העברית

 

The political principle of democratic regimes is at the same time an almost universal principle 

of legitimate governmental power in our time and probably the least practical. 

We, political scientists, know that political power is rarely transparent, that it is often 

arbitrary, that representatives seldom represent and that the laws are often unheeded ideals. 

Moreover we know that public policy is usually a mixture of political gestures and incoherent 

programs of action. As a normative vision democracy is an idea that societies committed to it 

can only aspire to partly approximate. 
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So, why democracy is so important and its rhetorical presence is so dominant? In my opinion 

the reason is that as a universal political norm democracy is the most effective means to 

delegitimize hierarchic political structures, centralized power and all forms of discrimination 

and injustice.  

Because the negative critical powers of democratic principles are so important one can see 

democratic norms and visions as ultimately a most significant dynamic force of political 

change.  
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 תיקון שיטת ממשל בישראל: 05פאנל 
 ליר-נור, האוניברסיטה העברית ומכון ון-פרופ' יצחק גל ומגיב: יו"ר

מדובר בפאנל מיוחד אשר ייסוב סביב הספר "תיקון שיטת הממשל." ספר זה ייצא לאור בהוצאת המכון 

. הספר הוא פרי עבודתו של צוות המחקר בנושא תיקון שיטת הממשל 2213בישראלי לדמוקרטיה בפברואר 

חן פרידברג  במכון הישראלי לדמוקרטיה., מדובר  בקובץ פרקים בעריכתם של גדעון רהט, שלומית ברנע,

ועופר קניג. הספר עוסק בדיאגנוזה של מרכיבים במשטר הישראלי )המפלגות, שיטת הבחירות, הכנסת 

 והממשלה(. המשתתפים יהיו מי אשר עוסקים בפוליטיקה של הרפורמה באופן מעשי.

 

וך המשתתפים יתייחסו לניסיונם האישי בקידום רפורמות ולרפורמות אותם הם חושבים שניתן לקדם, ת

 התייחסות לרפורמות המוצעות בספר ולסיכויי קידומן.

 

 דוברים )לפי א'ב'(:

 עובד יחזקאל, "יש סיכוי," מזכיר הממשלה לשעבר

 ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

 יובל ליפקין, מנכ"ל "המרכז הישראלי להעצמת האזרח"

 הישראלי לדמוקרטיה"חנוך מרמרי, "ישראלים להצלת הדמוקרטיה" והמכון 

 שלומי צדקי מנכ"ל עמותת "יש סיכוי"

 מגיב: פרופ' יצחק גלנור
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Closing Panel: Representative Democracies: Who 

Really Governs? Israel in Comparative Perspective 

 

Chair and Commentator: Dr. Gayil Talshir, The Hebrew University 

 

Prof. Dr. Wolfgang Merkel, WZB Berlin 

Prof. Yossi Shain, Tel Aviv University 

Prof. Yael Yishai, Haifa University 

Prof. Shlomo Avineri, The Hebrew University of Jerusalem 

 

The constitutive foundation of representative democracy is the sovereignty of the people and 

its collective will formation: in party democracies, the people rule by their representatives. 

But do their representatives really rule? Do elected institutions and bodies call the shots in 

policy making, decision taking and running everyday life of their citizens? Both external and 

internal factors challenge the assumption that politicians, let alone ‘the people’ rule: the 

globalized markets, the interconnected knowledge society and the rise of unelected 

international bodies pose an external challenge; the declining trust of the people in their 

governments, parliaments and especially parties, together with declining turnouts, the crisis 

of parties and the move towards consumer society on the one hand and civil society on the 

other pose another. 

 

The central question of this panel is: ‘democracy in the 21st century: who really 

governs?’ 

 


