המערכת הפוליטית הישראלית :בין משילות לקריסה
עורכים :הני זובידה ודוד מקלברג
בהוצאת :האגודה הישראלית למדע המדינה/העמותה לחקר הפוליטיקה ע"ר

הדמוקרטיה הישראלית בת  :60מציאות וחזון אסופה זו
מאגדת את מיטב המחקר האקדמי העכשווי העוסק בפער
שבין חזון המייסדים למציאות היומיומית במדינת ישראל.
השיח הביקורתי המוצג בספר הינו תופעה חדשה יחסית ,דיון
זה לא התקיים כלל עד לסוף שנות השבעים ,ואת ניצניו ניתן
לאתר רק בתחילת שנות השמונים .עד סוף שנות השבעים
השיח היה מגויס ורתום להצלחת הפרויקט הלאומי :הקמה
ושימורה של מדינת ישראל .שינויים בפוליטיקה ,בחברה
ובכלכלה הביאו לשורה של משברים שהיוו זרז לספרות
הביקורתית הראשונה.
האסופה המוצגת כאן עוסקת ברבדים שונים של השיח
הביקורתי ,בחלקה היא מציגה תמונת מצב עכשוית המלווה
בניתוח המקורות והתהליכים שהביאו לפער .חלקה האחר,
מציע פתרונות לפערים שנוצרו בחברה הישראלית ,מתוך
נסיון לתקן את המצב הקיים.
אסופה זו אינה מתיימרת להוות סיכום של התחום הביקרתי,
וגם לא לייצג תמונת מצב מלאה ,בבסיסה האסופה באה
להציג את הכשלים המרכזיים כפי שהם באים לכדי ביטוי
בחברה הישראלית ,ולהביא תובנות חדשות על מנת תקן את
המצב.
ככזו האסופה זו פונה למגוון רחב של קוראים :סטודנטים,
פוליטיקאים ,חוקרים ואנשי מדיניות ציבורית כולם יכולים
להפיק תועלת מאסופה זו ואנו תקווה שהתרומה תורגש
בעתיד.
קובץ זה הינו הקובץ השני בסדרת "מחקרים בפוליטיקה
הישראלית" מהוצאת האגודה הישראלית למדע המדינה.
ברצוננו להודות לתמיכה המוסדית של האגודה הישראלית
למדע המדינה ,לתמיכתם של מכללת בית ברל והמכללה
האקדמית עמק יזרעאל במיזם .כמו גם לתרומתו הנדיבה של
מר אהרון נתן.

תוכן העניינים
פתח דבר
הני זובידה ודוד מקלברג
בין תאוריה למציאות ובין חזון לשברו

13

שער ראשון :הרעיון המדיני
זאב שטרנהל
על הקרע ב"מודרניות" :מחשבות על אנטי-נאורות ,לאומיות ושלילת הדמוקרטיה

23

שער שני :בחירות ובוחרים
אסנת עקירב ,גרי וו .קוקס ומתיו ד .מק'קבינס
שליטה בסדר היום בכנסת בתקופת ממשלתו השנייה של אריאל שרון
אמיר הורקין
"הטוב ,הרע והנבחר )מחדש("  -מודל אינטרדיסציפלינרי של הגורמים המשפיעים על
תחלופה שלא מרצון של מנהלים נבחרים  -המקרה של ראשי רשויות מקומיות בישראל

41

65

שער שלישי :מדיניות ציבורית וכלכלה פוליטית
גדעון דורון ועופר אריאן
טובין ציבוריים ,כלכלת השוק החופשי והסדרה בינלאומית של הסביבה.
או :למה לאוויר שאנו נושמים יש מחיר?
שלמה מזרחי ,ערן ויגודה-גדות וניסים כהן
הניהול הציבורי החדש ) :(NPMאמון הציבור ,השתתפות אזרחית והערכת ביצועים
 המקרה של מוסדות המספקים שירותי ביטחון סוציאלי ובריאות בישראלדניאלה שנקר-שרק
"קומבינוקרטיה" :שחיתות ציבורית בישראל מפרספקטיבה ניהולית

111

133
163

שער רביעי :חברה אזרחית וסדרי שלטון
אסף מצקין
מ"שורת המתנדבים" ועד התנועה לאיכות השלטון  -שחיתות פוליטית וחברה אזרחית בישראל
מולי פלג
מחאה ישראלית :אמהות ,מילואימניקים ותהליכי תהודת ניסוח

189
215

שער חמישי :תקשטרת ופוליטיקה
יובל קרניאל ועמית לביא-דינור
בחירות  :2006בידור במקום מצע  -סוף דרכם של תשדירי תעמולת הבחירות
דליה לירן-אלפר
נשיאה בכותרות :דליה איציק בשיח התקשורתי־ציבורי בישראל

245
269
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