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 1020403-00: מספר הקורס

 זהויות, זכויות, הסדרים – ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית :שם הקורס בעברית

 (גשנה -'ה)מחזור 

 שם הקורס באנגלית:

 Israel as a Jewish and Democratic State – Identities, Rights, 

Arrangements (3rd year) 

 ףתש" :שנה"ל

 פרופ' ידידיה שטרן :שם המרצה

 התכנית ללימודים הומניסטיים :שם תוכנית הלימודים

  ש"ס 2סמסטר א;  : משך והיקף הקורס

 שיעור :  מבנה/סיווג הקורס

 נ"ז  2   :נקודות זכות אקדמיות

 היבטים תיאורטיים –ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית   :דרישות קדם

 18:30-19:00; 16:30-17:00יום ד',  :ת הקבלהומועד שע

  yedidia@idi.org.il :פרטי קשר של המרצה

 

 מטרות הקורס:

הכרזת העצמאות מדברת על "הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל". 

התיבה "מדינה דמוקרטית" אמנם נעדרת, אך עקרונות ההכרזה מלמדים על כוונה להקמתה 

שנים, בעת חקיקת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש  44של מדינה דמוקרטית. כעבור 

 ל בתואר "מדינה יהודית ודמוקרטית". העיסוק, הכתירה הכנסת את ישרא

ראשי פרץ זה מכבר את גבולות שיח הזכויות המשפטי והתקבל גם -השימוש במונח הדו

 יםמזה, כמו גם חלקים גדולים בקהילה הבינלאומית, בשיח הזהות. רשות הרבים הישראלית

בין שני מדגישים את המתח  , בארץ ומחוצה לה,את המדינה כיהודית ודמוקרטית, אך רבים

ויש הטוענים כי שני החלקים  אחד על פני משנהורכיב וטים להעדיף . יש הנחלקי ההגדרה

 . כלל אינם ניתנים ליישוב

ההתמודדות עם הגדרה זו של מדינת ישראל מחייבת בירור של קשיים מושגיים, חווייתיים 

בכך יעסוק  ומעשיים שעולים ממנה ודיון בהצעות למערכת איזונים שבוחנים את יישובם. 

 הקורס.

 תיאור הקורס:

לקורס ארבעה חלקים: בחלק הראשון יוצג וינותח האתגר שעומד בפני החברה הישראלית; 

בחלק השני תפורטנה העמדות האופייניות לקבוצות המרכזיות בחברה הישראלית ביחס 

mailto:yedidia@idi.org.il
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 ;מבחן מרכזייםמקרי שלושה להגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית; בחלק השלישי יידונו 

 בחלק רביעי והאחרון נחשוב על דרכי ההכרעה הראויות במחלוקות ועל האיזונים האפשריים.

 

 חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

השיעור  לפניסיכום של חומר קריאת החובה של שני שיעורים לבחירת הסטודנט, שיוגשו 

 מהציון הסופי. 10%מילה. כל סיכום הוא  600הרלבנטי. כל סיכום עד 

 הציון הסופי:הרכב 

 20% –שני סיכומים במהלך הסמסטר 

 80% –מבחן מסכם 

 60ציון עובר בקורס: 

 

 :מבנה השיעורים בקורס

 : האתגר - מבוא .א

 

  החיים בין ציביליזציות –שניות תרבותית בישראל  .1

 

  :קריאת חובה

 

  דיוקן של מהפכה תרבותית –, יהדות ישראל שמואל רוזנר וקמיל פוקס 

 .18-20, 9-12( 2018ביתן, דביר, -)כנרת, זמורה

   על מקומם של המשפט ושל  –ידידיה שטרן, "עושר שמור לבעליו לרעתו

 .103-121יט )תשס"ב(  מחקרי משפטההלכה במשפט הישראלי", 

 

 :קריאת רשות

 

  דברים ושברי  :על מה הוויכוח" בתוך –אלה בלפר, "יהדות ודמוקרטיה

 המכון הישראלי לדמוקרטיה,) מדינה דמוקרטיתדברים על יהדותה של 

 .445-470( 2007, עורכים- אביעזר רביצקי וידידיה שטרן

   דברים ושברי כור היתוך, אבל הפעם יהודי" בתוך: אסף ענברי, "נחוץ

המכון הישראלי לדמוקרטיה, ) דברים על יהדותה של מדינה דמוקרטית

 .179-202( 2007, עורכים - אביעזר רביצקי וידידיה שטרן

  ,ידיעות ספרים,  המאה הישראלית והישראליזציה של היהדותיוסי שיין (

2019.) 
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  משפטי פלורליזםמשפט, הלכה,  –בישראל שניות נורמטיבית  .2

 

  :קריאת חובה

 

 זכויות אזרח  :מישאל חשין, "מורשת ישראל ומשפט המדינה" בתוך

( 1982רות גביזון,  –, )עורכת בישראל: קובץ מאמרים לכבוד חיים ה' כהן

47-83. 

 דברים ושברי דברים  :ידידיה שטרן, "מה יהודי במשפט הישראלי?" בתוך

 –עורכים המכון הישראלי לדמוקרטיה, ) על יהדותה של מדינה דמוקרטית

 .13-29( 2007אביעזר רביצקי וידידיה שטרן, 

 :קריאת רשות

 מנחם, "המשפט העברי והמשטר החוקתי במדינת ישראל" בתוך: -חנינה בן

)ידיעות ספרים,  תחומיים בעולם החוק היהודי-מסע אל ההלכה: עיונים בין

 .461-474( 2003עורך,  -עמיחי ברלהולץ 

 צדק  :ידידיה שטרן, "צדק שלי, צדק שלך: פלורליזם משפטי בישראל" בתוך

, תש"ע( עורך - ידידיה שטרן מכון שז"ר,)שלי, צדק שלך: צדק בין תרבויות 

291-325. 

 

   לאומיות ליבראלית .3

 

  :קריאת חובה

 

 .ההכרזה על הקמת מדינת ישראל 

  מדינת הלאום של העם היהודי. –חוק יסוד: ישראל 

 משפט זלצברגר, "ישראל כמדינה לאומית וליברלית" -רות גביזון ופניה עוז

 .303-319( 2012יד ) ועסקים

  ,30-41(, 2013)הוצאת מולד,  ציונות שוויוניתחיים גנז. 

 : קריאת רשות     

 Yael Tamir, Liberal Nationalism (Princeton Univ. Press, 1995) 

 מדינת  –, ישראל ומשפחת העמים אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין

 )תשס"ג(. לאום יהודית וזכויות האדם
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 עמדות אופייניות בחברה הישראלית .ב

 

  חילוניםהוגי דעות  -"יהודית ודמוקרטית"  .4

 

  :קריאת חובה

 

 ,יהדותה של מדינת ישראל בעיני אנשי רוח חילונים" גדעון כ"ץ וניר קידר" ,

, עורכים - ידידיה שטרן ואח'ידיעות ספרים, )כשיהדות פוגשת מדינה  :בתוך

2015 ,)423 ,450-500. 

 

 :קריאת רשות

 

  "13 תכלתרות גביזון, "המדינה היהודית: הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה 

(2002 )50-88. 

  ,(1984, )שוקן, בזכות הנורמליותא"ב יהושע 

  ,"31-35; 9-22( 1998) 16 אלפייםחיים כהן, "יהודיותה של מדינת ישראל. 

  ,"( 3יט) עיוני משפטאביגדור לבונטין, "יהודית ודמוקרטית: הרהורים אישיים

(1995 ,)521. 

 

 עמדות בקרב הציונות הדתית  –"יהודית ודמוקרטית"  .5

 

  :קריאת חובה

 

  ,'2014לאומי בישראל -המחנה הדתי –דתיים? לאומיים! תמר הרמן ואח 

 .236-245, 26-28( 2014)המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

  ,136-139תשמ"ב(, אקדמון, )אמונה, היסטוריה וערכים ישעיהו ליבוביץ. 

  ,על דעת הקהל  , בתוך:"תגובות דתיות: עדות ותיאולוגיה"מיכאל רוזנק– 

בנימין בראון המכון הישראלי לדמוקרטיה, )דת ופוליטיקה בהגות היהודית 

 .693-700(, 2012, עורכים - ואח'

 : קריאת רשות

  ,המהפכה האמונית: שקיעתה של הציונות ועלייתה של מוטי קרפל

 .253-264)לכתחילה, תשס"ג(   האלטרנטיבה האמונית

  :הלכה ידידיה שטרן, "הלכה ציונית: המרחק בין החזון למציאות" בתוך

המכון הישראלי ) המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית –ציונית 

  .111-136( 2017, עורכים - ידידיה שטרן ויאיר שלגלדמוקרטיה, 
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  ערביי ישראלעמדות בקרב  –"יהודית ודמוקרטית"  .6

 

  :קריאת חובה

 

  יוסף ג'בארין, "על מעמדו החוקתי של המיעוט הערבי בישראל: הצעה חדשה

 .119-124( 1)7 מדינה וחברהלסדר", 

  ,ביתן, דביר, -זמורה) שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחודאמנון רובינשטיין

2017 )173-197.  

  ,המכון  והשיח על 'מדינה יהודית'המיעוט הערבי בישראל אריק רודניצקי(

 .34-51, 19-27( 2015הישראלי לדמוקרטיה, 

 :קריאת רשות

  ,(2003) ישראל ומשפחת העמיםאלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין ,

165-194. 

 מדינה  –קוו: ישראל כדמוקרטיה אתנית -סמי סמוחה "אופציית הסטטוס

תיאורטיות למעמד הערבים דרכים: אופציות  7דמוקרטית" -יהודית

  (.1999עורכים,  -לזר, אסעד גאנם, אילן פפה -)שרה אוסצקי בישראל

  ,104-116( 2011עם עובד, ) מולדת יחפהאבי שגיא וידידיה שטרן. 

  ,"(, 2006ט ) משפט וממשלמיכאיל קרייני,  "ריקושטים יהודיים ודמוקרטיים

461-477. 

 

 

 עמדות בציבור החרדי –יהודית ודמוקרטית  .7

 

  :קריאת חובה

 

 ידיעות ספרים, )אמונות וזרמים  –, מדריך לחברה החרדית בנימין בראון

2017 )265- 295 

 ,מסע אל תוך החברה החרדית בישראל  –לבן -שחור כחול חיים זיכרמן

 .312-317(, 2014ידיעות ספרים, )

 

 :קריאת רשות

  על כמדינה דמוקרטית, בתוךמשה הלינגר, על דמוקרטיה ומדינת ישראל :

מרכז שזר והמכון הישראלי )דת ופוליטיקה בהגות היהודית  –דעת הקהל 

 .567(, 2012, עורכים - בנימין בראון ואח'לדמוקרטיה, 

 

 ממלכתיות  –התמונה המצרפית  .8

 

  :קריאת חובה

  ,עתיד להתפרסם בהוצאת המכון  הצורך –ממלכתיות ידידיה שטרן(

 ( 2020הישראלי לדמוקרטיה, 

 עתיד להתפרסם בהוצאת המכון  הממלכתיות ואתגריה ,מרדכי קרמניצר(

 4.2ופרק  1( פרק 2020הישראלי לדמוקרטיה, 
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 : קריאת רשות

 

  ,המכון הישראלי לדמוקרטיה,  ממלכתיות ישראליתאבי בראלי וניר קדר(

2011.) 

  ,יד יצחק בן  גוריון-ממלכתיות: התפיסה האזרחית של דוד בןניר קדר(

 (.2009צבי, 

 

 

 מקרי מבחן מרכזיים .ג
 

 ]שבת, גיור, עמיות[ מבחן השייכות .9

 

  :קריאת חובה

 

  ,שישים שנה לחוק השבות: היסטוריה, אידיאולוגיה, הצדקהרות גביזון 

 .27-43( 2009)מרכז מציל"ה 

  גיור ישראלי: חזון.  :בתוךמה מונח על הכף?"  –ידידיה שטרן, "גיור ישראלי

ידידיה שטרן ונתנאל המכון הישראלי לדמוקרטיה, )הישגים. כישלונות. 

 .21-34 עורכים, תשע"ח( -פישר 

  עוזי ארנן ואח' נ' משרד הפנים  8573/08האם יש לאום ישראלי? ע"א

 (.2.10.13ואחר' )

 :קריאת רשות

  :הקיבוץ ) תרבות יהודית בעין הסערהמשה הלברטל, "מיהו יהודי", בתוך

 .233-247( עמ' 2002עורכים, -אבי שגיא, נחם אילן המאוחד, 

 עמי "קשיים בתהליך הגיור בישראל ודרכי התמודדות מוצעות", -נעמי מי

  (.2008) מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  פרוטוקול ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת ה –מערך הגיור בישראל-

 (.2008במרץ  17, י' באדר התשס"ח )332, פרוטוקול מס' 17

 

 ]בהקצאת קרקעות, בגיוס לצה"ל[ בחן השוויוןמ .10

 

  :קריאת חובה

 

  :עשור לפסק דין קעדאן: הרהורים ביקורתיים על "יוסף ג'בארין,  זכויות

  .173-189( 2010ג ), מעשי משפט השוויון"

 ידידיה שטרן וחיים זיכרמן, "התפר הרגיש של החברה הישראלית: :   חובות

רסלר ואח' נ' הכנסת בעניין גיוס החרדים" )טרם  6298/07בעקבות בג"צ 

 .1-22( ספר עדנה ארבלפורסם, עתיד להתפרסם ב
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 :קריאת רשות

 

  (.2000) 258( 1, פ"ד נד)קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95בג"ץ 

  ,"25ו  משפט וממשלרות גביזון, "ציונות בישראל? בעקבות בג"ץ קעדאן 

(2001.) 

  1( 3, פ"ד סה)יהודה רסלר ואחר' נ' כנסת ישראל ואחר' 6298/07בג"ץ 

(2012.) 

  ,בין אוהל סיירים לאוהלה של תורה: מתווה ידידיה צ' שטרן וחיים זיכרמן

 (.2013המכון הישראלי לדמוקרטיה ) 3הצעה לסדר  לגיוס חרדים לצה"ל,

 

 ]שבת, שפה, סמלים[ מבחן המרחב הציבורי .11

 

  :קריאת חובה

 

  ,מדן: עיקרים ועקרונות, מסד לאמנה חדשה -אמנת גביזוןיואב ארציאלי

)המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן  בין יהודים בענייני דת ומדינה בישראל

 .40-45( 2003אבי חי, 

  ,20.10.1995הארץ , "התקווה לא תמות"שלמה אבינרי 

  ,הארץ, "לקראת אזרחות משותפת"ידידיה שטרן ומייקל לוויטס ,

20.10.2016. 

  סמי סמוחה, "המשטר של מדינת ישראל: דמוקרטיה אזרחית, אי דמוקרטיה

 . 590-604( 2000( )2ב) סוציולוגיה ישראליתאו דמוקרטיה אתנית?" 

 :קריאת רשות     

  כביש בר אילן[.1( 4, פ"ד נא)חורב ואח' נ' שר התחבורה 5016/96בג"ץ[ . 

  ,המכון הישראלי  שחיקתו של הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינהשוקי פרידמן(

 .29-55( עמ' 2019לדמוקרטיה, 

  393( 5, פ"ד נו)יפו ואחר'-אלה ואח' נ' עירית ת"אעד 4112/99בג"ץ. 

 ]שילוט בערבית[.

 

 מחשבות על העתיד הישראלי  .ד
 

  על אקטיביזם, פוליטיקה וחוקה –דרכי הכרעה   .12

 

  :קריאת חובה

 

  :מדינת הלאום של העם היהודי –ישראל חוק יסוד 

 "השופט הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה בהנהגת  –" חוקה בהסכמה

-68, 53-58, 21-25( 2005) אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, מאיר שמגר

78 ,91-99. 

  ,עם ) משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחתמנחם מאוטנר

 .13-32 (2008עובד, 
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 : קריאת רשות

  ,אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגדרות גביזון, מרדכי קרמניצר, יואב דותן 

 תש"ס( הוצאת מאגנס, ידיעות ספרים, )

 

  אפשרייםזונים אי –"יהודית ודמוקרטית"   .13

 

  :קריאת חובה

 

 מדן: עיקרים ועקרונות, מסד לאמנה חדשה -אמנת גביזון, יואב ארציאלי

)המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן  בין יהודים בענייני דת ומדינה בישראל

 .10-16 (2003אבי חי, 

  ,מכון ון ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים וסיכוייםרות גביזון(-

 .150-162( 1999ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 

  ,עם  משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחתמנחם מאוטנר(

 .358-368( 2008עובד, 

 " ,זמן יהודי חדש: תרבות " בתוך מדינה יהודית ודמוקרטיתידידיה שטרן

-515, כרך רביעי( 2008)כתר, מבט אנציקלופדי  –יהודית בעידן חילוני 

519. 

 

 

 


