
 היבטים תיאורטיים ומעשיים בדמוקרטיה הפרלמנטרית בישראל.  

 ריפא-חסדאימרצה: טל  

מתבצע בשיתוף  ו וארגונים חוץ פרלמנטריים, בעבודה בכנסתמעשית סות ני עם התנהקורס משלב לימוד עיו

חלקו העיוני של הקורס יתמקד בשלושה מושגים תיאורטיים מרכזיים הנוגעים סת ישראל. נפעולה עם כ

בכלל ובישראל בפרט: "החוק", "המחוקק" ו"בית המחוקקים". בשליש הראשון של  לעשייה פרלמנטרית 

הקורס נדון במושגים מרכזיים בתהליך החקיקה ובמקומו של החוק בחברה דמוקרטית. נבחן את הקשר בין  

דק" וננסה להבין ביחד את מערכת היחסים בין החוק ותהליך החקיקה, לבין האזרחים ומושג  "חוק" לבין "צ

הדמוקרטיה. בחלקו השני של הקורס נדון בתפקיד המחוקק, ובאופן ממוקד יותר, בתפקיד זה במסגרת 

וך דמוקרטיה ייצוגית. כמו כן, נבחן את שאלת הייצוג ואת יכולתו של המחוקק לפעול למען "הציבור" בת

המסגרת הפוליטית כיום בישראל. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בסוגיית "בית המחוקקים". נלמד על  

השחקנים הנוספים הפועלים בכנסת, באתגריה כבית מחוקקים, ונבין את הכנסת כזירת מאבק בין מיעוט לבין 

ות לשוק העבודה הישראלי רוב. בנוסף, שני המפגשים האחרונים של הקורס יוקדשו לסדנאות מקצועיות הנוגע

ולאופן בו תוכלו למנף את הידע שצברתן/ם בקורס לכדי ניסיון תעסוקתי. הקורס משלב התנסות מעשית  

)למעט   שעות התמחות בשבוע. ההתמחות תתקיים במשכן הכנסת בירושלים 6-8במשך שנה, בהיקף של 

 .   אלו המתמחים בארגונים חוץ פרלמנטריים(

 דרישות הקורס:

 בשיעורים חובה  נוכחות

 השתתפות פעילה וקריאה שוטפת 

 השלמת מכסת שעות ההתמחות מדי שבוע 

)סוף סמסטר  (, עבודת סוף40%) (כעמוד כל אחד)דוחות קריאה  4: במידה והקורס פרונטלי הרכב הציון
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(, עבודת  20%הצגות מאמר )  2(,  20%)הרכב הציון במידה והקורס מקוון: השתתפות פעילה בשיעורים 

 ( 20%(, פרקטיקום )40%סוף )סוף סמסטר ב'( )
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