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האחת ,בחירת המנהיגים אשר יישאו בתפקידי השלטון,
הנעשית על ידי האזרחים; האחרת ,הבטחת זכויות אדם
וזכויות אזרח בסיסיות .ההסדרים הדמוקרטיים נועדו
להשיג מטרות אלה תוך כדי שמירה על איזון בין משילות
ובקרה בין מרכיבי השלטון השונים .הסדרים אלה משתנים
מתקופה לתקופה ובין דמוקרטיות שונות – ורכיב מרכזי
בקביעת שינויים אלה בחברה דמוקרטית הוא המרחב
הציבורי.
אסופה זו ,השלישית במספר ,מתמקדת בחברה הישראלית
ובנושאים אקוטיים העומדים לדיון בראש סולם העדיפויות
הלאומי .המאמרים השונים נועדו לחשוף את הקוראים
לרבדים שונים של המרחב הציבורי בישראל ולעתיד
הדמוקרטיה הישראלית .בכרך זה נכללים היבטים לאומיים
בעלי חשיבות עליונה לחברה הישראלית – כמו גם נושאים
מקומיים .השיח נע בין ניהול פרקטי של הממשל בישראל
ובין תפיסות שונות של זכויות אדם או אידיאולוגיות שונות –
במרחב הנע בין המגזר השלישי ,המנהל הציבורי ,המערכת
הפוליטית והתקשורת .המטרה המרכזית הטמונה באסופה
זו היא להאיר את המצב הקיים ,להציע דרכים חלופיות לו
– ולבחון אותן.

תוכן העניינים
פתח דבר
הני זובידה ודוד מקלברג
הסדרים דמוקרטיים ,עבר והווה

11

שער ראשון :חתן פרס מפעל חיים של האגודה הישראלית למדע המדינה
ירון אזרחי
						
חזון הדמוקרטיה של הנאורות והאתגר הפוסט מודרני

23

שער שני :מוסדות ומנגנונים פוליטיים
גדעון דורון ואביגיל טייטלמן
					
טובין ציבוריים ו”רעין” ציבוריים :המחיר האמיתי של סביבה נקייה
אורי תמיר
						
עמימות הסדרית כמנגנון להיתכנות קואליציות עודפות
דויד שוורץ
התאגוד בשלטון המקומי ביהודה ושומרון כחלק בלתי נפרד מישראל				

37
53
75

שער שלישי :בחירות ומועמדים
אמיר הורקין
הישרדות המכהנים המתאימים ביותר :מודל הביצועים המשולבים
ובחירה מחדש במכהנים נבחרים בבחירות המקומיות בישראל
								
			
ב 2003-וב2008-

105

נדיר צור
המנהיגות בישראל ויצחק רבין :המהפך האישי ,הרצח כנקודת זמן
				
				
פוליטית והמנהיגות לפני הרצח ואחריו

143

שער רביעי :סדר היום והמרחב הציבורי
נורית השמשוני-יפה ואסף מידני
מרחב ציבורי ומדיניות ציבורית :המקרה של נציבות
		
								
זכויות האדם בישראל
זובידה הני ,מיכאל מירו ודוד מקלברג
							
קלידוסקופ של מסגורים :מקרה “נוער הגבעות”

183
219

טופס הזמנה:
מחיר הספר ₪ 10 + ₪ 80 :משלוח )המחיר כולל מע"מ ועלות משלוח דואר רגיל בארץ) סה"כ ₪ 90 :לעותק.
צ'קים לפקודת ― העמותה הישראלית לחקר הפוליטיקה ,יש לשלוח אל:
מר אבינדב שלו (העמותה הישראלית לחקר הפוליטיקה)
ת.ד39380 .
תל אביב-יפו 61393
מספר ספרים מבוקש________ :
שם המשפחה___________ :

שם פרטי______________ :

כתובת ____________________________________ :מס' טלפון ____________ :טל' נייד_________ :
כתובת דוא"ל ____________@________________________ :מצ"ב המחאה על סך₪ _______ :
כמו כן ,את הספר ניתן לקבל כחלק מחבילת חברות באגודה הישראלית למדע המדינה :דוקטור ומעלה  ,₪230דוקטורנטים ותלמידי
 ,₪100תלמידי

( ₪80עלות הספר בלבד).

