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קוראות וקוראים יקרים,

היום־יומית  בימים אלה בשעת מבחן. במציאות  נמצאת  הדמוקרטיה הישראלית 
רשויות  בין  היחסים  כגון  בסוגיות  לגיטימיות  דילמות  על  ציבורי  דיון  מתקיים 
ושלטון  הדמוקרטיה  שוחרי  בין  מאבק  ומתנהל  מהמדינה  הדת  והפרדת  השלטון 
החוק ובין מי שמבקשים לערער על יסודות אלו. מערכת הבחירות של 2019 לימדה 
שהציבור הישראלי חצוי בעמדותיו ושהעקרונות שמדינת ישראל הוקמה לאורם, 
ובראשם השוויון, אינם מובנים מאליהם עוד. המוסדות הדמוקרטיים – ובהם בית 
המשפט העליון, השירות הציבורי־מקצועי וגורמי אכיפת החוק – נתונים למתקפה 

פוליטית.

מגמות אלו – של ערעור היסודות הערכיים המשותפים והחתירה תחת המוסדות 
המגלמים את שלטון החוק ואת האינטרס הציבורי – מציבות אתגר של ממש לקיומה של ישראל כמדינה 
ולשמור על חירויות  זכויות הפרט, לחתור לשוויון לכלל אזרחיה  ויהודית המבקשת להגן על  דמוקרטית 

בסיסיות ובד בבד עם היותה מדינת הלאום של העם היהודי. 

המכון הישראלי לדמוקרטיה, הפועל בתפר שבין עולם ההגות לעולם המעשה, קיבל עליו את המשימה 
הדמוקרטיה  של  והערכיים  המבניים  היסודות  שעניינם  וברעיונות  בהצעות  הציבורי  השיח  העשרת  של 
הצעות  הכללי  לציבור  וגם  ההחלטות  למקבלי  גם  לספק  הוא  תפיסתנו,  פי  על  תפקידנו,  הישראלית. 
מבוססות־מחקר ועובדות לצורך עריכת רפורמות ושינויים במדיניות ובחקיקה במענה לאתגרי היסוד של 

הדמוקרטיה הישראלית.

מכלול העבודות שלנו תכליתו ליצור את הבסיס העיוני והמעשי להשגת ארבעה יעדים חשובים: 

חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינת לאום דמוקרטית;  ▪

שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק והגברת האמון של הציבור בהם;  ▪

טיפוח שותפות אזרחית ומכנה משותף אזרחי בחברה רבת פנים;  ▪

אדם  זכויות  על  השומרת  פתוחה  בחברה  ביטחוניים  איומים  עם  יעילה  להתמודדות  דרכים  סלילת   ▪
וערכים דמוקרטיים.

ארון  זהו  היווסדו.  מאז  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  פרסומי  כל  את  למצוא  תוכלו  שלפניכם  בקטלוג 
הישראלי  המכון  הפך  שבמהלכם  עשורים,  שלושה  כמעט  של  מחקרי  עמל  פרי  המכון,  של  הספרים 
את  לעומק  להבין  ברצונכם  אם  בישראל.  והממשל  החברה  של  בסוגיות  לאומי  ידע  למוקד  לדמוקרטיה 
התהליכים המתחוללים בישראל, ואם אתם מבקשים לברר לעצמכם כיצד אפשר להתמודד עם תופעות 

אנטי־דמוקרטיות – פרסומי המכון הישראלי לדמוקרטיה מיועדים לכם. 

אני מאחל לכם קריאה מעניינת ומפרה.

יוחנן פלסנר

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
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הספרייה לדמוקרטיה

מומחים  בידי  נכתבו  כולם  מתורגמים,  ופרסומים  מקור  פרסומי  נכללים  לדמוקרטיה  הספרייה  בפרסומי 
בתחומם, מן המכון ומחוצה לו — מדעני מדינה, משפטנים, פילוסופים, היסטוריונים וסוציולוגים.

סדרות הספרייה לדמוקרטיה:

ספרי עיון וקובצי מאמרים: הגות ומחקרי תשתית 
בנושאים הקשורים בליבת הדמוקרטיה.

מחקרי מדיניות: מחקרים יישומיים מאת מומחים 
בתחומם בנושאים החשובים ביותר שעל סדר היום 

הציבורי.

שנעשים  מפורטים  מחקר  דוחות  מחקר:  דוחות 
בידי חוקרי המכון במסגרת הפרויקטים של המכון.

היום  סדר  שעל  בנושאים  מסמכים  לסדר:  הצעות 
לשינויים  קונקרטיות  הצעות  הכוללים  הציבורי 
בחקיקה ומוגשים לדרג מקבלי ההחלטות בישראל.

אישים: סוגיות של דמוקרטיה, זכויות אדם ויהדות 
במשנותיהם של אישים רבי השפעה על המחשבה 

היהודית והישראלית לדורותיה.

מרכז  מפרסומי  הישראלית:  הדמוקרטיה  מדד 
איכות  של  ורב־שנתיות  שנתיות  הערכות  גוטמן. 

הדמוקרטיה הישראלית מהיבטים שונים.

שנתון החברה החרדית בישראל: ְמַכנס במקום אחד 
את רוב המידע הכמותי הקיים על החברה החרדית 
הישראלית ומסרטט תמונה שלמה ומעודכנת שלה 

על בסיס ניתוח נתונים סטטיסטיים. 

אדם:  וזכויות  ריבונות  יהדות,  על  ובכלל:  בפרט 
נקודת מפגש של המייחד את היהדות — לאום, דת 
התרבות  של  האוניברסלי  ההיבט  עם   — ותרבות 
העת  כתב  אדם.  לזכויות  המחויבות   — הליברלית 
"זכויות  התוכנית  במסגרת  בשנה  פעם  אור  רואה 
התוכנית,  ראשי  הם  עורכיו  והיהדות".  אדם 
הפרופסורים חנוך דגן, שחר ליפשיץ וידידיה שטרן, 

וכותביו הם בוגרי התוכנית. 

מפגיש  הכנס  וחברה:  לכלכלה  הורביץ  אלי  כנס 
לדיונים  הישראלי  המשק  קברניטי  את  שנה  מדי 
ידי  על  הישראלית  הכלכלה  את  לקדם  שמטרתם 

גיבוש המלצות ליישום מדיניות. 

סדרות שהפקתן הסתיימה:

דברי ימי עיון �

דעת  �

המועצה הציבורית �

הסדרה החינוכית �

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך �

פרויקט משטרה-חברה �

פרויקט צבא-חברה �

שו"תים �

תרבות דמוקרטית �

• כל הפרסומים מופיעים באתר האינטרנט של המכון — במלואם או בחלקם — וניתנים להורדה חינם.
• מחירי הספרים אינם כוללים דמי משלוח.

• קטלוג הפרסומים מופיע במלואו באתר האינטרנט של המכון הישראלי לדמוקרטיה וניתן להורדה חינם.
6)8(, אין אפשרות לבטל עסקה של  • לידיעת לקוחותינו: על פי תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התש״ע-2010, סעיף 

רכישת ספרים, חוברות או כל טובין אחרים הניתנים לשעתוק או לשכפול.
• במקרה של סתירה בין המחיר המצוין בקטלוג לבין המחיר על גב הספר, המחיר על גב הספר הוא הקובע. ט.ל.ח.
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אזרחות שכונתית: השתתפות אזרחית 
ושיתוף של אזרחים בשכונת בקעה 

בירושלים
דוח מחקר

מקוון 2011 הילה צבן

אחרי רבים להטות? עמדות רבנים בישראל 
כלפי הדמוקרטיה

מחקר מדיניות 67

45 2006 יאיר שלג 

 אי־הלימה תעסוקתית בקרב
המשכילים הערבים

דוח מחקר

 סאמי מיעארי
 נביל חטאב

עולא נבואני

מקוון 2012 

 אי־שוויון בבריאות בין ערבים
ליהודים בישראל

דוח מחקר

נביל חטאב 
שלומית קגיה

מקוון 2011 

איזון בפעילות המשטרה - טרור וסדר 
ציבורי: סיכום תקופה ואתגרים לשנים 

הקרובות
פרויקט משטרה-חברה

גדעון פישמן 
)עורך(

 2005 30

 איחוד התביעה המשטרתית עם
פרקליטות המדינה

הצעה לסדר 8

 גיא לוריא
מרדכי קרמניצר

מקוון 2014 

איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף 
מחוקק ומפקח? המלצות עיקריות

)מהדורה רביעית(

חוברת

מקוון 2018 חן פרידברג 

איך נבחרים חברי הכנסת? בחירת מועמדי 
המפלגות לרשימה לכנסת ולראשות 

הממשלה, 1997-1995
עיון

 גדעון רהט
נטע שר־הדר

  1999 75

 איפה טעינו - עיתונאים מתבוננים
 על עצמם: מבחר מאמרים מגיליונות

“העין השביעית“ 
כתבות

עוזי בנזימן 
)עורך(

 2007 85

א
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אירועי אוקטובר 2000 - האם ּכּובד עקרון 
השוויון לפני החוק?
מחקר מדיניות 86

45 2011 לינא סאבא

 חשבון נפש דמוקרטי, לפי משנתו
 של מנחם בגין

)קיים גם באנגלית(

מרדכי קרמניצר 
עמיר פוקס 

מקוון2011

 על דמוקרטיה, שוויון וזכויות הפרט,
 לפי משנת זאב ז'בוטינסקי

)קיים גם באנגלית(

מרדכי קרמניצר 
עמיר פוקס 

מקוון 2012 

 דמוקרטיה, דיני מלחמה וזכויות מיעוט,
לפי משנתו של נתן אלתרמן

מרדכי קרמניצר 
יעל אברך 

מקוון 2013 

אלתרמן, בגין וז'בוטינסקי - על 
הדמוקרטיה, עם הקדמה מאת חיים גורי

מקוון 2014 

 הומניזם, דמוקרטיה וזכויות אדם
במשנתו של הרב אהרן ליכטנשטיין

אביעד הכהן 
אליעזר חדד

מקוון 2016

 אלוהים, הומניזם ודמוקרטיה במשנתו
של אברהם יהושע השל 

מקוון 2017 דרור בונדי 

 דפנה סתרןמשנתו הליברלית של בנימין זאב הרצל
 ערן מזרחי 

 )בשיתוף עם 
 מרדכי קרמניצר 

ועמיר פוקס(

מקוון 2017 

 על שוויון, צדק וביקורת שיפוטית
במשנתו של השופט אדמונד לוי

 עמיר פוקס
מרדכי קרמניצר 

מקוון 2018 

הגותו של הרב שג"ר כבסיס לדמוקרטיה 
"רב־תרבותית"

בהכנה2019גילי )מבצרי( זיוון

 על דמוקרטיה ושלטון החוק,
על פי משנתו של השופט מאיר שמגר

 עמיר פוקס
מרדכי קרמניצר

בהכנה2019

אישים
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 אלוהים, מדינה, טבע, אדם: הנס קלזן
על תאולוגיה פוליטית ומשפט טבעי

עיון

יצחק אנגלרד 
)עורך ומתרגם(

 2010 75

 אמנת גביזון–מדן - עיקרים ועקרונות:
 מסד לאמנה חדשה בין יהודים בענייני

 דת ומדינה בישראל
)בשיתוף עם קרן אבי חי(

עיון
)קיים גם באנגלית וברוסית( 

15 2003 יואב ארציאלי

אמצעים חריגים למאבק בטרור: מעצר 
מנהלי, הריסת בתים, גירוש ותיחום מגורים

עיון

 אלעד גיל
 יוגב תובל

ענבר לוי

 2010 80

אסדרת פעילותם של גופים חוץ־מפלגתיים 
בבחירות לכנסת
הצעה לסדר 13

 אסף שפירא
 גיא לוריא

יוחנן פלסנר

מקוון 2017 

אסדרת פרסום סמוי בתקשורת הישראלית
מחקר מדיניות 105

 תהילה שוורץ אלטשולר
תובל צ'סלר

 2014 45

 אף על פי שחטא - ישראלי הוא?
שלילת אזרחות בגין הפרת אמונים

מחקר מדיניות 73

45 2008 אפרת רחף

 אפליה תעסוקתית בישראל:
התמודדות מבדלת

מחקר מדיניות 121

 רון חרמון
 חגי פורת

 יובל פלדמן
תמר קריכלי־כץ

 2018 45

 אפקטיביות הממשלה בישראל
במבט בינלאומי משווה

מחקר מדיניות 114

45 2016 מומי דהן

אתגר הגיור בישראל: ניתוח מדיניות והמלצות
מחקר מדיניות 103

45 2015 נתנאל פישר 

 אתגר הפרטיות בפרסום יזום
של מאגרי מידע ממשלתיים

הצעה לסדר 14

 רחל ארידור הרשקוביץ
תהילה שוורץ אלטשולר

מקוון 2017 
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 אתיקה התנהגותית והמאבק
בשחיתות שלטונית

הצעה לסדר 22

 יובל פלדמן
גיא פריבר

בהכנה2019

 באין חוקה: סיפור ישראלי
)בשיתוף עם הוצאת עם עובד(

עיון

118 2012 אריק כרמון

באין רועה: ש"ס וההנהגה החרדית־מזרחית 
אחרי עידן הרב עובדיה יוסף

עיון

יאיר אטינגר
נסים ליאון

 2018 64

בדרך לחוקה בהסכמה: מדריך למורה
הסדרה החינוכית

אזל 2002 איילת לוי־נאור

בדרך לחוקה בהסכמה: סדרת מערכי שיעור
הסדרה החינוכית 

חניטל בלינסון
ערן שפינדל

אזל2003 

 פרק דמוקרטי:
הצעה למצעי המפלגות

מרדכי קרמניצר 
עמיר פוקס

מקוון 2015 

 תכנית להפחתת המתח
בין דת למדינה בישראל

 גלעד מלאך
 שוקי פרידמן

ידידיה צ' שטרן 
יאיר שלג

מקוון 2015 

 תכנית למאבק בשחיתות
השלטונית בישראל

 דורון נבות
 יובל פלדמן

 מרדכי קרמניצר
 לינא סאבא

 תהילה שוורץ אלטשולר 
עמיר פוקס

מקוון 2015 

 תכנית לתיקון שיטת הממשל בישראל
)קיים גם באנגלית(

יוחנן פלסנר 
גדעון רהט

מקוון 2015 

2015 בחירות 

ב
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 החברה הערבית בשירות הציבורי:
שילוב בשלושה צעדים

מקוון2019עודד רון

 המאבק בשחיתות שלטונית:
קווים מנחים למדיניות

הצעה לסדר 27

אחריות ועריכה: 
מרדכי קרמניצר 

עדנה הראל פישר

מקוון

 העתיד כבר כאן:
הצעה לרפורמה בשוק העבודה

מקוון2019דפנה אבירם־ניצן

חיזוק השירות הציבורי במקצועיות 
ובעצמאות

 אסף שפירא
דפנה אבירם־ניצן

מקוון2019

יהודית דמוקרטית שוויונית: דת ומדינה - 
מסדירים מחדש

 ידידיה צ' שטרן
 שוקי פרידמן

 יאיר שלג
גלעד וינר

מקוון2019

 כנסת-ממשלה-רשות שופטת:
מסדירים בהסכמה

 גיא לוריא
 עמיר פוקס
חן פרידברג

מקוון2019

מקוון2019אריק רודניצקילקראת בחירות 2019: פוליטיקה ערבית

מקוון2019יוחנן פלסנרממגילת העצמאות למבוא לחוקה

מתווה לשילוב חרדים במשק ובחברה: 
נקודת מפנה

מקוון2019גלעד מלאך

 סטטוס קוו חדש לשלטון החוק:
מהתקפה להגנה

 עמיר פוקס
גיא לוריא

מקוון2019

 מתקנים את שיטת הממשל:
ישראל חוזרת לשני גושים  

 יוחנן פלסנר
 גדעון רהט

אסף שפירא

מקוון2019

 שיטת מימון הפריימריז:
כשלים והמלצות לטיוב

מקוון2019אסף שפירא

2019 בחירות 

2019



8

שחף זמירהגבלת כהונה לראשי ערים
עופר קניג

מקוון2018

 חוסן דיגיטלי: תעמולת בחירות דיגיטלית -
איסור השימוש במשאבי הרשויות המקומיות

 תהילה שוורץ אלטשולר
גיא לוריא

מקוון2018

טוהר מידות ומניעת שחיתות בתכנון 
ובבנייה בשלטון המקומי: המלצות לנבחרי 

הציבור ולציבור הבוחרים

מקוון2018עדנה הראל פישר

כוחן של המפלגות החרדיות ברשויות 
המקומיות בישראל

מקוון2018גלעד מלאך

מקוון2018מדד השבת )סקר משווה(

מקוון2018עופר קניגמי אתם, ראשי ערים?

מעורבים אך לא שווים: ייצוג התושבים 
הערבים בעיריות הערים המעורבות

עודד רון
נסרין חדאד חאג' יחיא

מקוון2018

סיכוי לשינוי? שיעורי ההשתתפות 
בבחירות לרשויות המקומיות

מקוון2018שחף זמיר

שבת מקומית: מדד לבחינת מדיניות 
פתיחת עסקים בשבתות ובימי מנוחה

שוקי פרידמן
גלעד וינר

מקוון2018

שיטת הממשל ושיטת הבחירות לרשויות 
המקומיות: מתפיסה ריכוזית לתפיסה מבוזרת

מקוון2018גדעון רהט

מקוון2018אסף וינרשקיפות וחופש מידע ברשויות המקומיות

תיקון עבירת הפרת אמונים: צעד חשוב 
במלחמה בשחיתות

עמיר פוקס 
עדנה הראל פישר

מקוון2018

2018 הבחירות לרשויות המקומיות 
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 ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות:
על העיקרון שתכליתו שמירה על החירות 

ומניעת כוח מוחלט מרשויות השלטון
מחקר מדיניות 133

 עמיר פוקס
מרדכי קרמניצר

בהכנה2019 

 בין אוהל סיירים לאוהלה של תורה:
מתווה לגיוס חרדים לצה"ל

הצעה לסדר 3

ידידיה צ' שטרן 
חיים זיכרמן

מקוון2013

 בין הסכמה למחלוקת:
דמוקרטיה ושלום בתודעה הישראלית 

עיון

 יוחנן פרס
אפרים יער־יוכטמן

 1998 75

 בין זהות לאחרּות
בתאטרון תנ"כי בישראל

עיון

מקוון 2016 שרון אהרונסון־להבי

בירור יהדות בישראל
הצעה לסדר 16

 אלון שלו
 אלעד קפלן

 עידית ברטוב
שוקי פרידמן

מקוון 2019 

 בלי כוונה: פגיעה בחפים מפשע
בזמן מלחמה בטרור

עיון

 דוד אנוך
 עידו פורת
 ראם שגב

מרדכי קרמניצר

 2007 65

 בנק ישראל - סמכות ואחריות:
 מוסדות בנקים מרכזיים, עקרונות,

 מוסדות השוואתיים, ניתוח, ביקורת
והמלצות לרפורמות

מחקר מדיניות 8

 דוד נחמיאס
גד ברזילי

 1998 45

בעלות צולבת - שליטה ותחרות בשוק 
התקשורת הישראלי: היבטים כלכליים 

ומשפטיים והשלכותיהם על הדמוקרטיה 
הישראלית 

עיון

 ירון אזרחי
 זוהר גושן

שמואל לשם

 2003 70
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גיליון 1
גיליון 2
גיליון 3
גיליון 4

עורכי הסדרה: 
 חנוך דגן

 שחר ליפשיץ
ידידיה צ' שטרן

 2015
2016
2017
2018

 64
64
64
 64

ברית הזוגיות
)הדפסה שנייה בתוספת מאמר מעדכן(

מחקר מדיניות 68

45 2014 שחר ליפשיץ

בתוך הקופסה: מיתוג סמוי בשידורי 
הטלוויזיה המסחרית בישראל

מחקר מדיניות 95

45 2012 ענת באלינט

גברים בשחור: מסע אל נבכי הפוליטיקה 
הישראלית - גברים חרדים בתנועת הליכוד

מחקר מדיניות 66 

45 2006 יוחאי חקק

גיור ישראלי: חזון. הישגים. כישלונות.
קובץ מאמרים

ידידיה צ' שטרן 
נתנאל פישר 

)עורכים(

 2018 98

 דברים ושברי דברים:
על יהדותה של מדינה דמוקרטית

קובץ מאמרים

אביעזר רביצקי 
ידידיה צ' שטרן 

)עורכים(

 2007 95

דגמים של שיתוף אזרחים
מחקר מדיניות 26

אפרת וקסמן 
דנה בלאנדר

 2002 45

דואליזציה ומעמדות בשוק העבודה
מחקר מדיניות 134 

בהכנה 2019 יותם מרגלית

דמוקרטיה כשלטון עצמי משותף
עיון

45 2016 אביחי דורפמן 

דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם 
הפלסטינים

דעת 1

מקוון 2012אלה הלר

בפרט ובכלל: על יהדות, ריבונות וזכויות אדם )כתב עת(

ג

ד
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דת ובג״ץ: דימוי ומציאות
א. פרסום “מנוף - המרכז למידע יהודי“ 

במבחן הביקורת
מחקר מדיניות 39

 מרגית כהן
 אלי לינדר

מרדכי קרמניצר

 2003 45

דת ובג״ץ: דימוי ומציאות
ב. מודל תלת־ממדי למדידת אקטיביזם 

שיפוטי
מחקר מדיניות 57

מרגית כהן 
מרדכי קרמניצר

 2005 45

דת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים 
קובץ מאמרים

אביעזר רביצקי 
)עורך(

 2005 135

דת ומדינה במחשבת ישראל: דגמים של 
איחוד, הפרדה, התנגשות או כפיפות

עיון
)קיים גם באנגלית( 

80 1998 אביעזר רביצקי 

דתיים וחילוניים בישראל - מלחמת תרבות?
מחקר מדיניות 4

)קיים גם באנגלית(

45 1997 אביעזר רביצקי

 דתיים? לאומיים! המחנה הדתי־לאומי
בישראל 2014 

מדד
)קיים גם באנגלית(

 תמר הרמן
 גלעד בארי

אלה הלר
 חנן כהן

יובל לבל
 חנן מוזס

קלמן נוימן

 2014 82

האוכלוסייה הערבית בישראל במספרים: 
תמונת מצב על פי סקר הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, 2018
חוברת

נסרין חדד חאג' יחיא 
יעל בכר־כהן

מקוון2019

 האוכלוסייה הפלסטינית בישראל בשוליה
של הכלכלה הישראלית - חקר מקרה: גורמים 

וחסמים המעכבים את התפתחותם של 
מפעלי מזון ביישובים הפלסטיניים בישראל

דוח מחקר

 ח'אלד אבו עסבה
מוחמד אבו נסרה

מקוון 2012 

ה
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האומנם מדינת כבוד האדם?
מחקר מדיניות 40

45 2003 אלוף הראבן

האי־שוויון שבשעתוק: פערים בין קבוצות 
חברתיות בהשפעה של הרקע החברתי־

כלכלי על הישגים השכלתיים
דוח מחקר

 נביל חטאב
 סאמי מיעארי

 ורד קראוס
 יובל יונאי

עמית לזרוס

מקוון 2014 

האם הכול כשר בהתמודדות עם הטרור? 
על מדיניות ההריגה המונעת )הסיכול 

הממוקד( של ישראל ביו״ש ובעזה
מחקר מדיניות 60

45 2006 מרדכי קרמניצר

האם נכון לעגן את הזהות היהודית במשפט 
הישראלי?

מחקר מדיניות 107

45 2015 ניר קידר 

האם תיתכן מדינת הלכה? הפרדוקס של 
התאוקרטיה היהודית

מחקר מדיניות 50

45 2004 אביעזר רביצקי

האף תספה צדיק עם רשע? אמצעי ביטחון 
וענישה קולקטיבית

מחקר מדיניות 125

45 2019לירון ליבמן

1996

1999

2001

2003

2006

2009

 2013

2015

עורכי הסדרה 
)שנים שונות(:

 אשר אריאן
 מיכל שמיר
גדעון רהט

1999

2001

2002

2004

2008

2010

2015

2017

80

85

60

85

85

85

מקוון

מקוון

משנת 2001 ואילך: קיים גם באנגלית.  *

הבחירות בישראל
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הבחירות הבאות - באיזו שיטה נבחר? 
עיון

 אשר אריאן
רות אמיר

 1997 65

 הבעלות בחברה העסקית:
 תאוריה, דין, מציאות

 )בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת
בר־אילן: פרסומי הפקולטה למשפטים, 

ועם ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין( 
עיון

290 2008 ידידיה צ' שטרן

הגנה על חופש הביטוי במשטר הדמוקרטי  
)בשיתוף עם קרן קונרד אדנאואר והפקולטה 
למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים(

דברי יום עיון: אפריל 2002

מרדכי קרמניצר 
)מרכז אקדמי(

 2003 75

הדמוקרטיה בישראל: דוח מעקב 2003
מדד

 אשר אריאן
 דוד נחמיאס

 דורון נבות
דניאל שני

 2003 150

 הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה:
כנס הנשיא 2003

דברי יום עיון

 2003 60

 הדרך הארוכה מצעיר אפאתי
לפוליטיקאי אכפתי

דוח מחקר

מקוון 2010 כרמית הבר

 ההתמודדות המשפטית בישראל
עם תופעת מימון הטרור

מחקר מדיניות 79

45 2009 גיל־עד נועם

 הוויכוח על גבולות המדינה -
סוגיה של דת ומדינה?

מחקר מדיניות 96

45 2013 קלמן נוימן

הוועדה לבחירת שופטים
מחקר מדיניות 137

בהכנה 2019גיא לוריא
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 הזכות לגירושין:
גירושין ללא אשם במסורת היהודית

עיון

60 2014 אבישלום וסטרייך 

 החברה הערבית בישראל:
תמונת מצב חברתית־כלכלית ומבט לעתיד

דוח מחקר

נסרין חדאד חאג' יחיא 
בשיתוף עם רועי אסף

מקוון 2017 

 החובה לבחון את השפעות החקיקה
על זכויות ילדים
הצעה לסדר 5

 נדיב מרדכי
משה אוסטרובסקי 

מרדכי קרמניצר

מקוון 2014 

 החוזה בין צה״ל לחברה הישראלית:
שירות החובה

פרויקט צבא־חברה

ברוך נבו
יעל שור

 2002 60

 החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית:
חזון ומעשה

מחקר מדיניות 122

 נסרין חדאד חאג' יחיא
אריק רודניצקי

 2018 45

 החינוך הממלכתי החרדי:
מהקמה להתבססות
מחקר מדיניות 119

 שי קציר
לטם פרי־חזן

 2018 45

הטלוויזיה הרב־ערוצית בישראל:
ההיבט הציבורי

מחקר מדיניות 25

ירון אזרחי
זוהר גושן

חני קומנשטר

 2001 45

 היועץ הטוב: אמות מידה להערכת
היועץ המשפטי לממשלה

מחקר מדיניות 108

45 2015 גיא לוריא

היועץ המשפטי לממשלה - סמכות ואחריות: 
מוסדות היועץ המשפטי והתביעה הכללית: 

עקרונות, מוסדות השוואתיים, ניתוח, ביקורת 
והמלצות לרפורמה
מחקר מדיניות 6

גד ברזילי
דוד נחמיאס

 1997 45

היועץ המשפטי לממשלה והתביעה 
הכללית - פיצול מוסדי?

מחקר מדיניות 84 

45 2010 גד ברזילי
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 היש תרומה להשכלה?
 אי־הלימה בין השכלה לתעסוקה

כיוצרת אי־שוויון בשכר
דוח מחקר

עמית לזרוס 
סאמי מיעארי 

מקוון 2015 

הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות
קובץ מאמרים

אבי בן בסט
מומי דהן
)עורכים(

 2009 75

הלכה ציונית: המשמעויות ההלכתיות של 
הריבונות היהודית

קובץ מאמרים

ידידיה צ' שטרן 
יאיר שלג
)עורכים(

 2017  98

המדיניות הציבורית בישראל 
עיון

 דוד נחמיאס
גילה מנחם

)עורכים(

 1999 125

 המהפכה החוקתית: תיאור מציאות
או נבואה המגשימה את עצמה?  

עיון

65 1998 רות גביזון

המונופוליסט כקרבן: על זכויות חוקתיות 
בדיני ההגבלים העסקיים

מחקר מדיניות 47

45 2004 עדי אייל

ישראל לקראת דמוקרטיה חוקתית: 
עקרונות לתיקון מדינה ומשטר

 ירון אזרחי
 מרדכי קרמניצר

מרגית כהן
איתן אלימי

200150

דגם המשטר הראוי לישראל: דמוקרטיה 
פרלמנטרית, שיטה נשיאותית או בחירה 

ישירה לראשות הממשלה
הכינוס הראשון: יולי 2000

 2001 50

הכנסת והרשויות, בית עליון, שיטת הבחירות
הכינוס השני: דצמבר 2000

 2001 50

המועצה הציבורית
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 חוקה, חוקי יסוד, מגילת זכויות
הכינוס השלישי: מרס 2001

 200160

 לקראת פתרון ההיבט החוקתי
של יחסי דת ומדינה

הכינוס הרביעי: יוני 2001

 2002 60

 דגמים של ביקורת שיפוטית
הכינוס החמישי: נובמבר 2001

 2002 70

סוגיית אופי המדינה והשלכותיה על 
 החוקה: המבוא לחוקה

הכינוס השישי: דצמבר 2001

 2003 60

 חוקי היסוד כתשתית לחוקה:
 ארגון מחדש של חוקי היסוד

בדרך למסמך חוקתי כולל

מרדכי קרמניצר 
 דוד קרצ'מר
אבישי בניש

 2002 60

הליכי קבלת החוקה ותיקונה והדרכים 
 לעיצוב בית נוסף ליד הכנסת,

הכינוס השביעי: מרס 2002

 2003 70

ההיבטים החוקתיים, המשטריים 
והפרוצדורליים של השלטון המקומי

הכינוס השמיני: יוני 2002

  2003 60

סוגיית העיגון של זכויות חברתיות בחוקה
הכינוס התשיעי: נובמבר 2002

 2003 65

הרשות המבצעת: סמכויותיה, תפקידיה 
 ועקרונות פעולתה

הכינוס העשירי: מאי 2003

 2004 65

 הרשות השופטת: הסדרה חוקתית,
 מינוי שופטים, יסודות חוקתיים

הכינוס ה־11: יוני 2003

 2004 65
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המועצות הדתיות: שירותי דת, מינהל 
ציבורי ופוליטיקה

מחקר מדיניות 118

45 2018  אריאל פינקלשטיין

 המיעוט הערבי בישראל
והשיח על "מדינה יהודית"

עיון

64 2015  אריק רודניצקי

 המלצות לתיקון שיטת הממשל ותכנית פעולה
)בשיתוף עם עמותת "ישראלים להצלת 

הדמוקרטיה"(
חוברת

מקוון 2011  

 המערכת הפוליטית בישראל
)בשיתוף עם הוצאת עם עובד(

עיון

יצחק גל־נור
דנה בלאנדר 

180 )שני 2013 
הכרכים(

המשטרה והתקשורת ומה שביניהן
פרויקט משטרה-חברה

30 2006 גדעון פישמן )עורך(

המשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי 
יישובים ביש״ע

)מהדורה מעודכנת הכוללת רב־שיח(

מחקר מדיניות 42
)קיים גם באנגלית( 

45 2004 יאיר שלג

המשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי 
יישובים ביש״ע: הינתקות 2005 כמקרה מבחן

מחקר מדיניות 72

45 2007 יאיר שלג

 המשפחה והפוליטי:
על השתייכות ואחריות בחברה ליברלית

עיון

64 2012 יוסף א' דוד

הסדרת ההחלטה על נקיטת פעולות צבאיות
הצעה לסדר 24

 עמיחי כהן
לירון א' ליבמן

מקוון2019

הסדרת החיסיון העיתונאי
מחקר מדיניות 104

 שירן ירוסלבסקי
תהילה שוורץ אלטשולר

2015 45
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 הסדרת הפיקוח על עמלות היתר
בשוק הפרסום
הצעה לסדר 2

תהילה שוורץ אלטשולר
נדיב מרדכי

מקוון 2013 

הסדרת השדלנות בישראל
הצעה לסדר 1

מרדכי קרמניצר 
אסף שפירא

חנן סידור

מקוון 2013 

הספקן בחדר החדשות: כלים לסיקור 
עיתונאי במציאות מתעתעת

עיון

צבי רייך
יגאל גודלר

 2016  78

 הסתה, לא המרדה: ההמרדה בדיני
העונשין - הדין המצוי והדין הרצוי

מחקר מדיניות 7
)קיים גם באנגלית(

מרדכי קרמניצר 
חאלד גנאים

  1997 45

 העדפה מתקנת בישראל:
הגדרת מדיניות והמלצות לחקיקה

מחקר מדיניות 24

45 2000  הילי מודריק אבן־חן

 העמימות שבמידתיות בעת מלחמה
)בתוספת תגובות של מרדכי קרמניצר 

ועמיחי כהן(

דוח מחקר

 דניאל סטטמן
 רענן סוצליאנו־קינן

 מיכה מנדל
 מיקל סקרקר

סטפן דה ויז'ה

בהכנה2019  

הפיקוח על שוק ההון
קובץ מאמרים

אבי בן בסט 
)עורך(

 200775

הפרדוקסים של הדמוקרטיה
עיון

 שמואל נח אייזנשטדט
תרגום: רות בר־אילן

  2005 70

הפריימריס המפלגתיים של 1996 
ותוצאותיהם הפוליטיות

מחקר מדיניות 12

גדעון רהט
נטע שר־הדר

  1998 45

הצבעת אזרחים ישראלים מחו"ל
הצעה לסדר 9

עופר קניג
יוחנן פלסנר

מקוון 2016 
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 הצעה לחוק גיור ממלכתי
)בשיתוף עם מכון עתים(

הצעה לסדר 7

ידידיה צ' שטרן 
 שאול פרבר
אלעד קפלן

מקוון 2014 

 הצעה לתיקון שיטת המינוי של
נציב שירות המדינה

הצעה לסדר 19

מקוון 2018 אסף שפירא 

רחל ארידור הרשקוביץ  הצעת חוק הגנת הפרטיות, 
תהילה שוורץ אלטשולר

מקוון2019

הצעת חוק השב״כ - ניתוח משווה: הערות 
מרכזיות להצעת החוק לאור המשפט המשווה

מחקר מדיניות 3

45  1997  אריאל צימרמן

 הקרב של המאה ה־21:
דמוקרטיה נלחמת בטרור  

פורום עיון

 דן מרידור )יושב ראש(
חיים פס )עורך(

  2006 85

הקשר בין דתיות לשיטה הכלכלית 
המועדפת בישראל

דעת 4

מקוון 2014 גלעד בארי 

 הרבנות הממלכתית: בחירה, הפרדה
וחופש ביטוי

מחקר מדיניות 19

איל ינון
יוסי דוד

  2000 45

הרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית 
בישראל: הצורך בהקמת רשות תקשורת

מחקר מדיניות 76

יזהר טל
דינה עברי־עומר 

 2009 45

הרפורמה המוצעת במערכת בתי המשפט: 
יתרונות מול סכנות
מחקר מדיניות 15

45 1999 שחר גולדמן

הרפורמה המוצעת במערכת בתי המשפט
דברי יום עיון

שחר גולדמן 
)עורך(

  2000 60

"השווה הכתוב אישה לאיש": על מעמדן 
של נשים בבתי דין רבניים

מחקר מדיניות 100

45 2013 אליעזר חדד

התשע"ט-2019
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השימוש בעקרון המידתיות במשפט הבין־לאומי
מחקר מדיניות 75

45 2009 יובל שני

השסע החברתי־כלכלי בישראל
מחקר מדיניות 21

איריס ג'רבי 
גל לוי

  2000 45

השסע היהודי-ערבי בישראל: מאפיינים ואתגרים
מחקר מדיניות 13

)קיים גם בערבית( 

רות גביזון
עסאם אבו־ריא

  1999 45

השסע היהודי-ערבי בישראל: מקראה 
קובץ מאמרים

רות גביזון
דפנה הקר 

)עורכות(

  2000 85

 השתלבות מתבדלת:
חרדים אקדמאים במשק הישראלי

מחקר מדיניות 115

 תהילה קלעג'י
ארנה בראון־לבינסון

  2017 45

השתלבות קבוצות “פריפריה“ בחברה 
 ובפוליטיקה בעידן שלום:

א. החרדים בישראל
מחקר מדיניות 9

מיכאל קרן
גד ברזילי

  1998 45

התאמת מערכת החינוך למאה ה־21
מחקר מדיניות 130

אלי איזנברג
עומר זליבנסקי אדן

בהכנה 2019 

התערבות המדינה בשוויון החלוקתי: 
השוואת האוכלוסיות היהודיות והערביות 

בישראל של שנות ה־2000
דוח מחקר

מקוון 2012 עמית לזרוס

 התקפות סייבר על מערכת הבחירות – 
איך מתמודדים?

מחקר מדיניות 136

רון שמיר
אלי בכר 

 2019 45

התקשורת בדמוקרטיה הישראלית 
מנקודות מבט שונות

מדד 
)קיים גם באנגלית(

אשר אריאן
 פזית בן־נון

שלומית ברנע 
יריב צפתי

 2005 70
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 "ואין הדעות שוות": על מעמדו של אדם
 עם מוגבלות שכלית והתפתחותית

בעולמה של מסורת ישראל
קובץ מאמרים 

בנימין לאו
)עורך( 

 2016 64

זכויות, הלכה והאדם שביניהן
עיון 

64 2012 אבישלום וסטרייך

זכויות חברתיות בחוקה ומדיניות כלכלית
מחקר מדיניות 49

 אבי בן בסט
מומי דהן

  2004 45

זכויות, חוקה והסכמה במדינה יהודית 
ודמוקרטית: סדרת מערכי שיעור לתלמידי תיכון

הסדרה החינוכית

חניטל בלינסון 
 אפרת רחף

ערן שפינדל

  2005 45

חברות בארגון טרור
מחקר מדיניות 94

45 2012 ליאת לבנון

חובת עובדי ציבור לדווח על עבירות של 
שחיתות שלטונית

הצעה לסדר 23

מרדכי קרמניצר 
יזיד ארשיד

מקוון2019 

חוסר מעש בקרב צעירים ערבים בישראל
דוח מחקר

 סאמי מיעארי
נסרין חדאד חאג' יחיא

מקוון 2017 

חופש הביטוי
דברי יום עיון

  2002  60

חופש הביטוי: הצדקות וסייגים 
עיון

98 2008  ראם שגב

חופש הביטוי נגד רשויות המדינה: הצעה 
לביטול האיסורים על ביטויים הפוגעים 

במעמדם של שופטים ועובדי ציבור
עיון

135 2001  ראם שגב

 חופש הדת והחופש מדת
בראי הרעיון הדמוקרטי

עיון

64 2015 אביחי דורפמן 

ו
ז

ח
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חופש העיסוק: מתי על המדינה לקבוע 
בחוק תנאי כניסה לעיסוק מקצועי?

מחקר מדיניות 11

מרדכי קרמניצר 
 עמרי בן־שחר

שחר גולדמן

  1998 45

חוק ההסדרים: בין כלכלה לפוליטיקה
מחקר מדיניות 17

 דוד נחמיאס
ערן קליין

 1999 45

 חוק המפלגות בישראל:
 בין מסגרת חוקית לסדר דמוקרטי

)בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד(
קובץ מאמרים

 דן אבנון
)עורך(

  1993 45

 חוק יסודות המשפט: הצעה לתיקון
 ודברי ביקורת, בתוספת מאמר תגובה

של מרדכי קרמניצר
הצעה לסדר 11

מקוון 2016  בנימין פורת

חוק שעות עבודה ומנוחה ומנגנונים 
לגמישות בשוק העבודה

מחקר מדיניות 128

יותם מרגלית 
 איילת הלל

 ליאור גרו
רחל זקן 

בהכנה 2019  

חוקה בהסכמה והחוקים הנלווים
)הצעת חוק ברית הזוגיות והצעת חוק 

השבת ומועדי ישראל(, הצעת המכון 
הישראלי לדמוקרטיה 

 בהנהגת
מאיר שמגר

  2005 15

חוקה שלא כתובה בתורה
מחקר מדיניות 69

שוקי פרידמן 
עמיחי רדזינר

  2006 45

 חזקת הבעלות בעברות תעבורה:
 כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים

אשמים ומעודדים עבריינות
הצעה לסדר 12

מקוון 2016  איתן לבונטין

חסמי תרבות ארגונית בהטמעת מדיניות ממשל 
פתוח: שלושה דפוסי פעולה והנחות יסוד

דוח מחקר

מקוון 2013 כרמית הבר

חקיקה אנטי־דמוקרטית בכנסת ה־18 
)2013-2009(

עיון

 עמיר פוקס
 דנה בלאנדר

מרדכי קרמניצר

 2015 64
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חקיקה פרטית
מחקר מדיניות 32

 דנה בלאנדר
ערן קליין

  2002 45

 חרדיות מודרנית:
מעמד ביניים חרדי בישראל

עיון

 חיים זיכרמן
לי כהנר

 2012 64

חרדים לצה"ל: "האחיכם יבאו למלחמה 
ואתם תשבו פה?"

הצעה לסדר 4

 אבי בן בסט
מומי דהן

מרדכי קרמניצר

מקוון 2013 

חרדים מ"שלטון העם":
ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית

עיון

64 2012 בנימין בראון

חשבון נפש דמוקרטי:
20 שנה אחרי רצח רבין

עיון

יוחנן פלסנר 
 ידידיה שטרן

מרדכי קרמניצר 
תמר הרמן

מקוון 2015 

 יהדות וזכויות אדם:
בין צלם אלוהים לגוי קדוש

עיון

88 2013 יהודה ברנדס

 יהדות וזכויות אזרח:
המסורת האזרחית בישראל

עיון

201998 יהודה ברנדס

יהודים ישראלים - דיוקן: אמונות, שמירת 
מסורת וערכים של יהודים בישראל 2000 

)בשיתוף עם קרן אבי חי(
מדד 

שלומית לוי
 חנה לוינסון
אליהוא כ״ץ

ניתן 2002 
לרכישה 

בקרן
אבי חי 

יהודים ישראלים - דיוקן: אמונות, שמירת 
מסורת וערכים של יהודים בישראל 2009 

)בשיתוף עם קרן אבי חי(
מדד 

 אשר אריאן
 )ראש צוות המחקר(

איילה קיסר־שוגרמן 
)ניתוח הנתונים וכתיבה(

מקוון 2011 

יהודים שלא כהלכה: על סוגיית העולים 
הלא־יהודים בישראל

מחקר מדיניות 51

45 2004 יאיר שלג

י
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ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני
מחקר מדיניות 101

45 2013 אלי בכר

 ייצוג נשים בפוליטיקה:
ישראל במבט השוואתי

מחקר מדיניות 99
)קיים גם באנגלית(

 אסף שפירא
 עופר קניג

 חן פרידברג
רעות איצקוביץ'־מלכה

201345

ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות
עיון

 אבי בן בסט
 מומי דהן

אסטבן קלור

 2013 78

 ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים
לאמנות ז‘נבה

מחקר מדיניות 92

 רות לפידות
 יובל שני 

עדו רוזנצוייג

 2011 45

כבוד האדם בצה״ל
פרויקט צבא־חברה

 ברוך נבו
יעל שור

 2001 60

כבוד האדם וצלם אלוהים: שוויון ושוני
עיון

בהכנה2019 אליעזר חדד

כבוד האדם כערך חוקתי עליון ומוחלט 
במשפט הגרמני - האם גם בישראל?

מחקר מדיניות 85

מרדכי קרמניצר 
מיכל קרמר

 2011 45

כישלון במבחן בוזגלו: התמודדות רשויות 
אכיפת החוק עם עברות של אישי ציבור

מחקר מדיניות 71

45 2008  גיא לוריא

כל העם צבא? שירות המילואים בישראל
פרויקט צבא־חברה

 ברוך נבו
יעל שור

  2002 60

כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינה 
)בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד(  

עיון

 דוד דרי
עמנואל שרון

  1994 50

כ
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יוני 1998, הכנס ה־1:6  �
המדיניות לחידוש הצמיחה  

  1998 60

יולי 1999, הכנס ה־1:7  �
הון אנושי, תשתית פיסית וצמיחה כלכלית  

  2000 60

יוני 2000, הכנס ה־2:8  �
אתגרי המשק הישראלי בתחילת שנות האלפיים  

 2001 60

יוני 2001, הכנס ה־3:9  �

אסטרטגיה לצמיחה כלכלית בישראל  
מחקר מדיניות 27

יוסף זעירא
)ראש הצוות(

  2002 60

אי־שוויון בישראל: חצי הכוס הריקה   
וחצי הכוס המלאה
מחקר מדיניות 28

דן מרידור
)ראש הצוות(

 2002 60

הרפורמה במערכת הבריאות:  
עבר ועתיד

מחקר מדיניות 29

עופר גור
)ראש הצוות(

  2002 60

המדיניות המקרו־כלכלית   
לשנים 2002-2001
מחקר מדיניות 30

צבי אקשטיין 
)ראש הצוות(

  2002 60

יולי 2002, הכנס ה־3:10  �

איום ביטחוני ומשבר כלכלי: השפעת   
הטרור על הכלכלה הישראלית

מחקר מדיניות 33

דן מרידור
 )ראש הצוות(

 דניאל צידון
)מרכז הצוות(

  2002 60

המדיניות המקרו־כלכלית   
לשנים 2003-2002
מחקר מדיניות 34

 מומי דהן
)ראש הצוות(

  2002 60

מנהל הכנס: אבי בן בסט  1
מנהל הכנס: בן ציון זילברפרב  2

מנהל הכנס: ראובן גרונאו  3

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה )לשעבר פורום קיסריה(
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מדיניות הפנסיה  
מחקר מדיניות 35

צבי אקשטיין 
)ראש הצוות(

  2002 60

הגלובליזציה: כלכלת ישראל בצל   
תהליכים בכלכלה העולמית

מחקר מדיניות 36

אסף רזין
)ראש הצוות(

  2002 60

יולי 2003, הכנס ה־1:11  �

המדיניות המקרו־כלכלית  
לייצוב המשק ולצמיחה

מחקר מדיניות 43

 אבי בן בסט
)ראש הצוות(

  2003 60

הצעה לארגון מחדש של החינוך   
הציבורי בישראל על בסיס ביזור ואיזור

מחקר מדיניות 44

ויקטור לביא 
רונית תירוש 
)ראשי הצוות(

  2003 60

אמינות ושקיפות במשק  
מחקר מדיניות 45

צבי אקשטיין 
)ראש הצוות(

  2003 60

מערכת ההשכלה הגבוהה לעשור הקרוב  
מחקר מדיניות 46

 דוד ברודט
)ראש הצוות(

  2003 60

יולי 2004, הכנס ה־1:12  �

המדיניות המקרו־כלכלית: הקטנת האבטלה   
וצמצום הפערים בדרך לצמיחה כלכלית

מחקר מדיניות 52

 יוסף זעירא
)ראש הצוות(

 2004 60

שינויים במבנה השווקים והמתווכים   
הפיננסיים ובמערכת הפיקוח

מחקר מדיניות 53

 דוד ברודט
)ראש הצוות(

  2004 60

יחסי עבודה בעידן של תמורות  
מחקר מדיניות 54

 גיא מונדלק
)ראש הצוות(

  2004 60

רפורמה בשלטון המקומי: ביזור   
לראויים ואבזור לנחשלים

מחקר מדיניות 55

 יעקב אפרתי
 )ראש הצוות(

ערן רזין | עדי ברנדר 
)עורכים(

  2004 60

מנהל הכנס: ראובן גרונאו  1
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יולי 2005, הכנס ה־1:13  �

מרווחה לעבודה: המדיניות הכלכלית   
להמשך הצמיחה וההבראה המשקית

מחקר מדיניות 62

 רפי מלניק
)ראש הצוות(

  2006 60

א־סימטרייה: משק קטן - כלכלה   
גלובלית

מחקר מדיניות 63

 אלי הורביץ
)ראש הצוות(

  2006 60

מחיר ההינתקות: השלכות כלכליות  
מחקר מדיניות 64 

 דניאל צידון
)ראש הצוות(

  2006 60

יולי 2006, הכנס ה־1:14  �

לקראת צמיחה מאוזנת: העצמת   
התעשיות הפשוטות וענפי השירותים

 אלי הורביץ
)ראש הצוות(

  2007 60

מדוע יש יותר עניים בישראל?  מומי דהן  
)ראש הצוות(

  2007 60

קו הזינוק: ניתוח מקרו־כלכלי במבט של   
קדנצייה ממשלתית מלאה

 רפי מלניק
)ראש הצוות(

  2007 60

רפורמה בתקציב הביטחון   
)פברואר 2007(

 אילן בירן
)ראש הצוות(

  2007 45

יוני 2007, הכנס ה־1:15  �

העורף כחזית: היבטים כלכליים לנוכח   
השינוי באופי העימותים

 דן מרידור
)ראש הצוות(

  2008 45

היבטי חוק ואתיקה בהשתלבות ישראל   
OECD בכלכלה הגלובלית ובמדינות

 דוד חודק
)ראש הצוות(

  2008 45

תמונת המקרו של כלכלת ישראל   
ועמידות המשק בפני זעזועים

ליאו ליידרמן 
)ראש הצוות(

  2008 45

בין ירושלים לתל אביב: הקשר בין המגזר   
הציבורי למגזר העסקי )פברואר 2008(

טלי ירון אלדר 
)ראש הצוות(

מקוון 2008 

מנהל הכנס: דוד ברודט  1
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יולי 2008, הכנס ה־1:16  �

מגמות בכלכלה העולמית  דוד ברודט 
מיקי יפרח

מקוון 2008 

מדיניות המקרו בישראל לנוכח המשבר   
הכלכלי העולמי

 נתן זוסמן
)ראש הצוות(

מקוון 2008 

סביבה וכלכלה — הזדמנויות וסיכונים ערן פייטלסון  
)ראש הצוות(

מקוון 2008 

יולי 2009, הכנס ה־1:17  �

עתידו של מנוע הצמיחה הישראלי:   
חזרה להובלה של תעשיות עתירות ידע 

ולחדשנות מדעית־טכנולוגית

 ארנון בנטור
)ראש הצוות(

מקוון 2009 

גודלה הרצוי של הממשלה - בין כלכלה   
לפוליטיקה

 יוסף זעירא
)ראש הצוות(

מקוון 2009 

המדיניות המקרו־כלכלית בזמן משבר   
כלכלי

 ערן ישיב
)ראש הצוות(

מקוון 2009 

יוני 2010, הכנס ה־1:18  �

שוק העבודה בישראל לנוכח האתגרים   
בעתיד: הערבים אזרחי ישראל; חרדים; 

עובדים זרים

ראובן גרונאו 
 )ראש המושב(

יוסף ג‘בארין 
 )ראש צוות(

 יוסי תמיר
 )ראש צוות(

צבי אקשטיין 
)ראש צוות(

מקוון 2010 

חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל  ניסן לימור 
)ראש הצוות(

מקוון 2010 

מדיניות המקרו בישראל לנוכח היציאה   
מן המשבר הכלכלי

 נתן זוסמן
)ראש הצוות( 

מקוון 2010 

מנהל הכנס: דוד ברודט  1
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יוני 2011, הכנס ה־1:19  �

הסרת חסמים בירוקרטיים - תרומה   
לכלכלה?

מקוון 2011 

צעירים: גילאי 22-18: הגיל הנשכח   
במגזר החרדי; הגיל הנעלם במגזר 

הערבי; מתגייסים במודל אחר

מקוון 2011 

כלכלת האינטרנט בישראל: מנוע צמיחה לעתיד מקוון 2011  

יוני 2012, הכנס ה־2:20  �

האם התקשורת הכלכלית בישראל   
חופשית?

 רועי דודזון
)ראש הצוות(

מקוון 2012 

תקציב+מחאה=? התקציב המתגבש   
בראי המחאה החברתית

צבי אקשטיין 
)ראש הצוות(

מקוון 2012 

החיסכון הפנסיוני בישראל - אפשר   
להיות שקטים?

איתן ששינסקי 
)ראש הצוות(

מקוון 2012 

נובמבר 2013, הכנס ה־2:21  �

אי־שוויון - זה עולה לנו בבריאות  אורלי מנור 
)ראש הצוות(

מקוון 2013 

החינוך ושברו:   
לקראת פרדיגמה חדשה בחינוך

 אמנון כרמון
 )ראש הצוות(

 ורדה שיפר
)ראש הצוות(

מקוון 2013 

השירות הציבורי מחשב מסלול חדש  גייל טלשיר | רון צור 
)ראשי הצוות(

מקוון 2013 

כאשר אומת הסטארט־אפ מתבגרת לאוניד בקמן  
)ראש הצוות( 

מקוון 2013 

מעידוד תעסוקה לעידוד פריון מישל סטרבצ'ינסקי  
)ראש הצוות( 

מקוון 2013 

מנהל הכנס: צבי אקשטיין  1

מנהל הכנס: ירום אריאב  2
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נובמבר 2014, הכנס ה־1:22  �

שחיתות חוקית יואב סגלוביץ'  

)ראש הצוות(

מקוון 2014 

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך משה יוסטמן  
)ראש הצוות(

מקוון 2014 

הרחבת ארגז הכלים הרגולטורי: יחסי   
אמון ורגולציה משותפת

 אסף כהן
)ראש הצוות(

מקוון 2014 

כושר הביצוע של הממשלה בתחום   
קידום חדשנות

לאוניד בקמן 
)ראש הצוות(

מקוון 2014 

משפרים מהשטח: קביעת אסטרטגיה   
לאומית להערכת ביצועים, מתן שירות 

ושיפור המוטיבציה לשירות ציבורי

 דורון כהן
)ראש הצוות( 

מקוון 2014 

קווי מדיניות להגדלת פריון העבודה   
בישראל

צבי אקשטיין 
)ראש הצוות(

מקוון 2014 

מאי 2016, הכנס ה־2:23  �

רואים רחוק: התכנית האסטרטגית של משרד האוצר מקוון 2016  

כיצד הופכים את הממשל לאפקטיבי יותר? מקוון 2016  

חדשנות בשירות הציבורי - חלום או מציאות? מקוון 2016  

אל תשליכני לעת פנסיה - על תעסוקת מבוגרים וגיל הפרישה מקוון 2016  

יחסי העבודה בישראל: מהו המודל הרצוי להתאגדות עובדים? מקוון 2016  

יוני 2017, הכנס ה־2:24  �

שוק העבודה העתידי - האם יהיה בו מקום לכולנו? מקוון 2017  

אתגרי מערכת הפנסיה בישראל מקוון 2017  

מנהל הכנס: ירום אריאב  1

מנהל הכנס: יוג'ין קנדל  2
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הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי מקוון 2017  

נגישות עסקים קטנים ובינוניים לאשראי מקוון 2017  

יוני 2018, הכנס ה־1:25  �  

ישראל 2028: חזון ואסטרטגיה כלכלית־חברתית בעולם גלובלי מקוון 2018  

כיצד יוצאים מסבך הבירוקרטיה והרגולציה? מקוון 2018  

היערכות לשוק העבודה העתידי: הסכמי עבודה, חינוך והכשרה   
מקצועית

מקוון 2018 

יוני 2015

נובמבר 2016

2015 מיכל ברק

2016

מקוון

מקוון

 כשיהדות פוגשת מדינה
)בשיתוף עם ידיעות אחרונות, ספרי חמד(

ידידיה צ' שטרן 
 בנימין בראון

 קלמן נוימן
 גדעון כ"ץ
ניר קידר

 2015*

 כשר כאן? ליקויים והצעה לרפורמה
בשוק הכשרות בישראל

מחקר מדיניות 117

שוקי פרידמן 
אריאל פינקלשטיין

 2017 45

 לא שוברים את הכלים: מדד יחסי
 ערבים-יהודים בישראל, 2012-2003

)בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה(
מדד

מקוון 2013 סמי סמוחה

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך

מנהל הכנס: יוג'ין קנדל  1

ניתן לרכישה בהוצאת ידיעות אחרונות ובחנויות ספרים נבחרות.  *

ל
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 לא שוברים את הכלים: מדד יחסי
 ערבים-יהודים בישראל 2013

)בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה(
מדד 

מקוון 2015 סמי סמוחה 

להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראלית: 
תכנית לתיקון המשילות בישראל

עיון 

)קיים גם באנגלית(

200945אריק כרמון

לוחמים בלתי חוקיים או חקיקה בלתי 
 חוקית? על חוק כליאתם של לוחמים

בלתי חוקיים )התשס״ב-2002(
מחקר מדיניות 58

45 2005  הילי מודריק אבן־חן

ליד ערש המשפט: ספר חיים צדוק
עיון 

רון חריס
)עורך(

  2002 135

למידה מהצלחה בבתי ספר ערביים: מחקר 
אמפירי על פי תפיסת הורים

דוח מחקר

יסמין עבוד־חלבי 
סאמי מיעארי

מקוון 2018 

לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית? 
דוקטרינת דעת תורה במפנה המאות 

העשרים והעשרים ואחת
מחקר מדיניות 89

45 2011  בנימין בראון

לקראת רפורמה מבנית במגזר הציבורי 
בישראל

מחקר מדיניות 5

 דוד נחמיאס
 מרל דנון־קרמזין

אלון יראוני

  1997 45

 לשון הרע: הדין המצוי והרצוי
)בשיתוף עם המכון למחקרי חקיקה ומשפט 

השוואתי ע״ש הארי ומיכאל סאקר, הפקולטה 
למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים(

)מהדורה חדשה בהכנה(

עיון

חאלד גנאים 
 מרדכי קרמניצר

בועז שנור

בהכנה2005  
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100 הימים הראשונים: המלצות לרפורמות 
מבניות ברשות המחוקקת, בשירות הציבורי 

ובשלטון המקומי
מחקר מדיניות 14

45 1999  דוד נחמיאס

מאבקה של הדמוקרטיה בטרור: מבט 
מישראל - מצע לדיון אסטרטגי

דוח מחקר
)קיים גם באנגלית(

 עמי אילון
עידית שפרן גיטלמן 

מקוון 2017  

מאזן הכוחות בתהליך התקצוב
עיון

 אבי בן בסט
מומי דהן

  2006 65

מבט ביקורתי על ביקורת המדינה
מחקר מדיניות 81

45 2009 מיכל טמיר

 מבקשי צדק: בין חברה לכלכלה
במקורות היהודיים

קובץ מאמרים

 חנוך דגן
 בנימין פורת

)עורכים(

 2016 82

מגמות בפערי שכר בין ערבים ליהודים, 
2009-1997
דוח מחקר

סאמי מיעארי 
 עולא נבואני
נביל חטאב 

מקוון 2011

2003

2004

2013-2005

2018-2014

כותבי הסדרה:
אשר אריאן ואח' 

)2010-2003(
תמר הרמן ואח' 

) -2011(

אזל )קיים כמקוון(

60

70

82

מדד הדמוקרטיה הישראלית

מדד הדמוקרטיה הישראלית )מפרסומי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות( רואה אור מאז 2003 )בעברית ובאנגלית(.  *

השתתפו בכתיבה לאורך השנים: ניר אטמור, אשר אריאן, גלעד בארי, דנה בובליל, פזית בן–נון, שלומית ברנע, כרמית   

הבר, יעל הדר, אלה הלר, תמר הרמן, דרור וולטר, רפאל ונטורה, חנן כהן, יובל לבל, ציפי לזר–שואף, דורון נבות, דוד 

נחמיאס, פאדי עומר, אור ענבי, מיכאל פיליפוב, הילה צבן, יריב צפתי, אנה קנפלמן, מיכל שמיר, דניאל שני.

מ
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 מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016:
עמדות אזרחי ישראל הערבים

מדד 
)קיים גם בערבית ובאנגלית(

פאדי עומאר 
בשיתוף עם צוות 

מרכז גוטמן לחקר 
דעת קהל ומדיניות

מקוון 2017 

 מדד הדמוקרטיה הפנים־מפלגתית
ערב בחירות 2015

דוח מחקר 

 גדעון רהט
אסף שפירא

מקוון 2015 

 מדינה יהודית ודמוקרטית:
מבט רב־תרבותי 

עיון

65 2003 אדם ד' דנאל

א. מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית
מחקר מדיניות 22

)קיים גם באנגלית(

45 2000  ידידיה צ' שטרן

ב. עושר שמור לבעליו לרעתו: מקומם של 
המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית

מחקר מדיניות 31
)קיים גם באנגלית(

45 2002  ידידיה צ' שטרן 

ג. דת ומדינה: תפקידה של ההלכה
מחקר מדיניות 48

)קיים גם באנגלית(

45 2004 ידידיה צ' שטרן 

ד. מה יהודי במשפט הישראלי?
מחקר מדיניות 65

45 2006 ידידיה צ' שטרן 

 מדיניות ממשל פתוח בישראל
בעידן הדיגיטלי

מחקר מדיניות 91

45 2012 תהילה שוורץ אלטשולר 

מדיניות ריבוי המעצרים ופגיעתה בשוויון
הצעה לסדר 18

מקוון 2018 גיא לוריא 

מדינה, משפט והלכה
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מדינת ישראל - בין יהדות לדמוקרטיה
קובץ ראיונות ומאמרים

)קיים גם באנגלית(  

 יוסי דוד
)עורך(

  2000 85

מדריך לחברה החרדית: אמונות וזרמים
)בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 

עיון

98 2017 בנימין בראון

 מדריך למחוקק:
קווים מנחים למלאכת החקיקה

עיון

נדיב מרדכי 
 מרדכי קרמניצר

עמיר פוקס

  2015 64

מהו תקציב של רשות מקומית? 
עיון

רותם אריאב
תהילה שוורץ אלטשולר 

מקוון 2014  

 מובילות: מחקר הערכה מסכם
)בשיתוף עם נשים חרדיות מובילות, קרן גנדיר, 

הפדרציה היהודית של ניו יורק, ג'וינט ישראל־תבת, 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים(

דוח מחקר

מקוון 2018 לי כהנר

מובילי דרך: מנהיגות אזרחית חדשה בחברה 
החרדית

מחקר מדיניות 131

אברהם אסבן 
יעל כהן 

בהכנה 2019 

 מולדת יחפה: מחשבות ישראליות
)בשיתוף עם הוצאת עם עובד(

עיון

 אבי שגיא
ידידיה צ‘ שטרן 

 2011 94

מוסד ביקורת המדינה - סמכות ואחריות: 
עקרונות, מוסדות השוואתיים, ניתוח, 

ביקורת והמלצות לרפורמה
מחקר מדיניות 10

 גד ברזילי
דוד נחמיאס

  1998 45

מוסר, אתיקה ומשפט בלחימה: מאמר סיכום
פרויקט צבא-חברה

)קיים גם באנגלית(

ברוך נבו
יעל שור

 2003 60

 מזיכרון להכרה: טבח כפר קאסם
)29 באוקטובר 1956(

מערך שיעור

מקוון2019 רותם רפאלי 
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מחליטים: כבוד האדם
חוברת רקע

 דנה בלאנדר
סיגל חורש בן ארי

מקוון 2014 

 מחליפים על הספסל:
המועסקים הערבים בישראל

דוח מחקר

סאמי מיעארי 
עולא נבואני
נביל חטאב

מקוון 2011 

מחשבות על דמוקרטיה יהודית
עיון

 בני פורת )עורך(
בשיתוף אביעזר רביצקי

 2010 98

 מי שולט בשלטון המקומי?
)בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד(

עיון

 דוד דרי
בינת שורץ־מילנר

  1994 45

מידע רוצה להיות חופשי: הטמעת חוק 
חופש המידע בישראל

מחקר מדיניות 74

 יונתן ארבל
תהילה שוורץ אלטשולר

  2008 45

מידתיות במבט ביקורתי ומשווה
קובץ מאמרים

מרדכי קרמניצר 
)עורך(

מקוון 2016 

מיהו חילוני? קריאות הלכתיות
עיון

 יצחק ברנד
ידידיה צ‘ שטרן )פרקי 

מבוא(

 2012 64

 מילים מטרידות:
סוגיות בהטרדה מינית מילולית

קובץ מאמרים

ליאת לבנון 
)עורכת(

 2011 85

מימוש החיסכון הפנסיוני לאחר פרישה - 
השלכות הקשר שבין תוחלת החיים להכנסה

דוח מחקר

 דניאל גוטליב
 איתן ששינסקי

 אופיר פינטו
 רחל זקן

 רפאלה כהן
 גבריאלה היילברון

מרים שמלצר

מקוון2018 

 מינויים פוליטיים בישראל
)בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד( 

עיון

47 1993  דוד דרי
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מיעוטים במדינה יהודית: היבטים הלכתיים
מחקר מדיניות 80

45 2010 אליעזר חדד

ִמּכניסה לתעסוקה לתעסוקה ַמכניסה: תכנית 
 אב לתעסוקת חרדים

)מהדורה מעודכנת(

מחקר מדיניות 111
)קיים גם באנגלית(

 גלעד מלאך
 דורון כהן

חיים זיכרמן

 2016 45

ממדי הפשיעה בישראל בשנים 2010-1990, 
תוך התמקדות בחברה הערבית

דוח מחקר

 נעם זוסמן
 יונתן וודבריג'
סאמי מיעארי

מקוון 2016 

ממונים על הצדק: רפורמות ברשות 
השופטת וברשויות התביעה

מחקר מדיניות 90

45 2011 גיא לוריא

ממחאה לשינוי: תקצירי מאמרים והמלצות 
לרפורמות, המחאה החברתית קיץ 2011

חוברת

תהילה שוורץ אלטשולר 
)עורכת(

מקוון 2011 

 ממלכתיות יהודית
)בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד(  

45 1994  אריק כרמון

ממלכתיות ישראלית
מחקר מדיניות 87

אבי בראלי
ניר קידר

  2011 45

 ממשגיח הכשרות לנהג הקטר?
הציונות הדתית והחברה הישראלית

קובץ מאמרים

 יאיר שלג
)עורך(

 2019 98

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי 
 מצוות וחופשיים בישראל

)בשיתוף עם קרן אבי חי(  
עיון

רות גביזון
יעקב מדן

  2003 35

מסע אל האחווה
קובץ מאמרים

ידידיה צ' שטרן 
בנימין פורת 

)עורכים( 

 2014  70
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ֵמִעברי ישן ליהודי חדש: רנסנס היהדות 
בחברה הישראלית

עיון

65 2010 יאיר שלג

ַמעברי שלטון בישראל: השפעות על מבנה 
הממשל ותפקודו

מחקר מדיניות 23

 אשר אריאן
 דוד נחמיאס

דורון נבות

  2000 45

מצביעים או לא מצביעים? ההשתתפות 
בבחירות לכנסת

מחקר מדיניות 106

ניר אטמור 
חן פרידברג 

)עורכים(

 2015 45

מפת דרכים רגולטורית למשקיע: המצב 
הקיים והמלצות לשיפור

דוח מחקר

צוות היגוי בראשות: 
דפנה אבירם־ניצן

 אסף כהן
 אייל פאר

יובל פלדמן 

מקוון2019 

מרכז תנועת חרות והמזרחים, 1977-1965: 
משותפות אדנותית לשותפות תחרותית

מחקר מדיניות 88 

 אורי כהן
נסים ליאון

  2011 45

מרמה והפרת אמונים: בחינה ביקורתית 
והמלצות לשיפור החקיקה

עיון

מרדכי קרמניצר 
 דורון נבות

נאוה בן־אור 
עמיר פוקס
גיא ורטהים

  2008 85

משאל עם: מיתוס ומציאות
מחקר מדיניות 20

דנה בלאנדר 
גדעון רהט

  2000 45

 משאלי עם בישראל
)בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד(

קובץ מאמרים

דנה אריאלי־הורוביץ 
)עורכת(

  1993 50

משילות והרשות המבצעת בישראל  
עיון

אשר אריאן 
דוד נחמיאס

רות אמיר

  2002 85
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 משפט וממשל, כרך ז, חוברת 1
)בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה(

קובץ מאמרים

נויה רימלט 
)עורכת(

  2004 200

 משפט ושיטור:
זכויות אדם וסמכויות משטרה

עיון

עמיקם הרפז 
מרים גולן 

 2018 82

 מתווה משפטי לפיזור גיאוגרפי
של מבקשי המקלט בישראל

הצעה לסדר 20

אלונה וינוגרד 
עודד רון
יובל שני

מקוון 2018 

 ניגוד עניינים במרחב הציבורי:
 משפט, תרבות, אתיקה, פוליטיקה

)בשיתוף עם הוצאת נבו(
קובץ מאמרים

דפנה ברק־ארז 
 דורון נבות

מרדכי קרמניצר 
)עורכים(

 2009 89

 ניוד זכויות סוציאליות
במעבר בין עבודות

מחקר מדיניות 127

יותם מרגלית 
איילת הלל

 2018 45

 נעשה לנו חג:
חגים ותרבות אזרחית בישראל

עיון

60  2014 חזקי שוהם 

נשים בצה״ל
פרויקט צבא-חברה

)קיים גם באנגלית(

ברוך נבו
יעל שור 

  2001 60

סוב־יודיצה: הגבלת ביטויים לשם הגנה על 
תקינותם ותדמיתם של הליכים שיפוטיים

עיון

200180 ראם שגב

סוד הכוח: מועצת יש״ע ומאבקיה בגדר 
ההפרדה ובתכנית ההתנתקות

מחקר מדיניות 61

60 2005  ענת רוט

סודות רשמיים: הצעה לתיקון האיסור הפלילי
מחקר מדיניות 56

מרדכי קרמניצר 
אפרת רחף

  2005 45

ס

נ
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סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל
הצעה לסדר 10

מקוון 2016  איתי רביד 

 ספר מרדכי )מוטה( קרמניצר
)בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה והוצאת נבו(

קובץ מאמרים

 אריאל בנדור
 חאלד גנאים

 אילן סבן
)עורכים(

 2017 300

 עבירות ההסתה לאלימות ולגזענות:
חשיבה מחדש

מחקר מדיניות 132

איתי ושלר־באר 
עמיר פוקס 

מרדכי קרמניצר 

בהכנה2019 

עברות נגד המשטר
מחקר מדיניות 70

חאלד גנאים 
מרדכי קרמניצר

  2008 45

עזר כנגדה: האופוזיציה בכנסת ישראל
מחקר מדיניות 98

45 2013 אור טוטנאור

 עיתונות דוט.קום: העיתונות המקוונת בישראל
)בשיתוף עם מרכז בורדה לתקשורת חדשנית, 

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(
קובץ מאמרים

תהילה שוורץ אלטשולר 
)עורכת(

מקוון 2007 

על דעת הקהל: דת ופוליטיקה בהגות 
היהודית, ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי 

)בשיתוף עם מרכז זלמן שזר(
קובץ מאמרים

בנימין בראון 
מנחם לורברבוים 

אבינועם רוזנק 
ידידיה צ‘ שטרן 

)עורכים( 

170 )שני 2012 
הכרכים(

 על חבל דק: המאבק בטרור
והמחויבות לזכויות אדם

עיון

מרדכי קרמניצר 
אביעד בן יהודה 

 נמרוד רוזלר
גיל רוטשילד אליאסי 

יונתן רום

 2017 64

על הדמוקרטיה
עיון

 רוברט א' דאל
תרגום: שחר אליעזר־פלד

  2002 60

על מהותה וערכה של הדמוקרטיה
עיון

 הנס קלזן
תרגום: יצחק אנגלרד

  2005 70

ע
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 עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים -
חשיבה מחדש

מחקר מדיניות 112

 עמיחי כהן
טל מימרן

 2015  45

 עמדות הציבור הישראלי
בסוגיית הקדמת הבחירות

דעת 2

מקוון 2012 חנן כהן

עקרונות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות 
במגזר הציבורי

מחקר מדיניות 2

דוד נחמיאס 
אלונה נורי

  1997  45

ערכאות של גויים במדינת היהודים
מחקר מדיניות 83

45  2010 יצחק ברנד

 עתיד הדמוקרטיה
)בשיתוף עם הוצאת מאגנס(  

עיון

 נורברטו בוביו
גדעון רהט )עורך מדעי( 

תרגום: דליה עמית

  2002 72

פורנוגרפיה: מוסר, חירות, שוויון
מחקר מדיניות 41

45 2003  רם ריבלין

פחות תמורת יותר: חברי מפלגות בישראל
מחקר מדיניות 102

 עופר קניג
גדעון רהט 

מיכאל פיליפוב 
אור טוטנאור

 2014 45

 פיקוח הכנסת על הממשלה:
תמונת מצב והצעה לרפורמה

מחקר מדיניות 77

חן פרידברג 
ראובן חזן

 2009 45

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם 
)בשיתוף עם הוצאת מאגנס(  

קובץ מאמרים

דנה אריאלי־הורוביץ 
)עורכת(

  2006 79

פסילת רשימות
מחקר מדיניות 59 

45 2005  מרדכי קרמניצר

פ
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פסילת רשימות ומועמדים – הגנה על 
הדמוקרטיה או פגיעה בה?

הצעה לסדר 21

 עדי גל
מרדכי קרמניצר

מקוון2019  

פסיקת הלכה בשאלות מדיניות
מחקר מדיניות 18

45 1999  ידידיה צ' שטרן

 פסקת ההתגברות: איזונים ובלמים
של המוסדות הפוליטיים ומערכת המשפט

חוברת

מקוון 2018 עמיחי כהן 

פערי בריאות בין מזדקנים ערבים למזדקנים 
יהודים בישראל

דוח מחקר

מקוון 2013 שלומית קגיה

פערים בהישגים הלימודיים בין תלמידים 
 ערבים לתלמידים יהודים בישראל:

מבחני פיז“ה 2009-2000
דוח מחקר

לאה בורובוי 
אביטל מנור

מקוון 2012

פרטיות בעידן של שינוי
קובץ מאמרים

תהילה שוורץ אלטשולר 
)עורכת(

 2012 74

פריימריס, בחירות מקדימות ושיטות אחרות 
)בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד(  

עיון

50 1996  עליזה בר

פריימריז פתוחים בישראל: הזדמנויות ואתגרים
הצעה לסדר 17

מקוון 2018   עופר קניג

פרסונליזציה פוליטית מקוונת: מפלגות 
ופוליטיקאים בישראל במבט השוואתי

מחקר מדיניות 124

 שחף זמיר
גדעון רהט 

  2019 45

צבא התעסוקה לחרדים
מחקר מדיניות 116

45 2017 אסף מלחי

 צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה
 מן התורה לספרות חז"ל

)בשיתוף עם מכון סאקר והוצאת נבו(
עיון

2019250  בנימין פורת

צ
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צדק שלי צדק שלך: צדק בין תרבויות 
)בשיתוף עם מרכז זלמן שזר(

קובץ מאמרים

ידידיה צ‘ שטרן 
)עורך(

 2010 85

צה״ל והתקשורת בעתות לחימה
פרויקט צבא-חברה

)קיים גם באנגלית(

 ברוך נבו
יעל שור 

  2002 60

צה״ל וכלכלת ישראל
פרויקט צבא-חברה

)קיים גם באנגלית(

 ברוך נבו
יעל שור־שמואלי 

  2004 50

צה״ל חוקר את עצמו: חקירת חשדות 
להפרת דיני מלחמה
מחקר מדיניות 93

 עמיחי כהן
יובל שני

 2011 45

צה״ל כמנוף לפיתוח הנגב: סיכויים וסיכונים
פרויקט צבא-חברה

 ברוך נבו
נטלי דוידי־צלר

מקוון 2009 

ציות ואי־ציות בציונות הדתית: מגוש 
אמונים ועד תג מחיר

עיון

משה הלינגר 
יצחק הרשקוביץ

 2015 64

ציפור הנפש של הדמוקרטיה: חופש הביטוי 
וגבולותיו, סדרת מערכי שיעור לתלמידי תיכון 

)בשיתוף עם קרן קונרד אדנאואר(  
הסדרה החינוכית

אזל 2006  אפרת רחף

 צנזורה צבאית וסודות ביטחוניים
בעידן הדיגיטלי

מחקר מדיניות 113

תהילה שוורץ אלטשולר 
גיא לוריא

 2016 45

קול אפקטיבי: שילוב החברה הערבית 
בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי

מחקר מדיניות 129

בהכנה2019לילה מרגלית

ייצוג האוכלוסייה הערבית במשרד האוצר  � 
)מסמך נלווה למחקר מדיניות 129(

מקוון2019עודד רון

ק
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 קֹורבנּותם - אּומנּותם:
משיח קורבני לשיח ריבוני

עיון

50  2014 אלון גן

קריאת כבוד: ארגון ופרט, סיפור ומשפט
עיון

60 2014 שולמית אלמוג 

רבנות: האתגר
)בשיתוף עם הוצאת עם עובד(

קובץ מאמרים

 ידידיה צ‘ שטרן
 שוקי פרידמן

)עורכים(

196 )שני 2011 
הכרכים(

רגולציה: הרשות המפקחת
מחקר מדיניות 37

45 2003  אורי ארבל־גנץ

רגולציה של מעקב מקוון בדין הישראלי 
ובדין המשווה

מחקר מדיניות 123

 עמיר כהנא
בשיתוף עם יובל שני 

 2019 45

רגשות דתיים, חופש הביטוי והמשפט 
הפלילי: הצעה לביטול האיסור הפלילי על 

ביטויים הפוגעים ברגשות דתיים
)בשיתוף עם קרן קונרד אדנאואר(

מחקר מדיניות 38

מרדכי קרמניצר 
 שחר גולדמן

ערן טמיר

  2003 45

ריבוי מעצרים ופגיעתם בשוויון
הצעה לסדר 18

מקוון 2018 גיא לוריא 

ריכוזיות השליטה בישראל: היבטים משפטיים
מחקר מדיניות 78

45 2009 אסף חמדני

רפורמה בדיני תעמולת הבחירות
מחקר מדיניות 109

 גיא לוריא
תהילה שוורץ אלטשולר

 2015 45

רפורמה בשידור הציבורי: דרכים 
להתמודדות עם הסכנות האורבות לשידור 

הציבורי בדמוקרטיה הישראלית
מחקר מדיניות 1

 ירון אזרחי
 עמרי בן־שחר

רחל לאל

  1997 45

רפורמות, פוליטיקה ושחיתות
עיון

 אבי בן בסט
מומי דהן 

 2014 60

ר
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 שאלה של כבוד: כבוד האדם
 כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית *

)בשיתוף עם הוצאת מאגנס(
קובץ מאמרים

 יוסף דוד
)עורך(

  2006 119

שביל ישראל: דרכה של הישראליות 
 החדשה־ישנה

)בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת חיפה 
ופרדס הוצאה לאור(

עיון

96 2019 תמר הרמן

 שבת אחים - יחסי חילונים-דתיים:
עמדות, הצעות, אמנות 

קובץ מאמרים

אורי דרומי 
)עורך(

  2005 95

שבת מקומית: חוקי שבת והיקף האיסור 
על פעילות כלכלית ברשויות המקומיות

דוח מחקר

 גלעד וינר
שוקי פרידמן

מקוון2018 

שוברים אי־שוויון: התמודדות עם אפליית 
ערבים בשוק העבודה הישראלי

מחקר מדיניות 97

45 2013 טליה שטיינר

 שוויון הזדמנויות בהליכי בחירת
מועמדים לכנסת
הצעה לסדר 26

 עופר קניג
גדעון רהט

בהכנה2019

כניסת אנשים עם כלבי נחייה לרחבת 
התפילה של הכותל המערבי

שו"ת 1
)קיים גם באנגלית(

מקוון 2013 בנימין לאו

נישואין בשפת סימנים
שו"ת 2

)קיים גם באנגלית(

מקוון 2014 בנימין לאו

שו"תים בנושא זכויות אדם והיהדות

לניתוח מושגי הכבוד של החברה הישראלית ושיטת משפטה ראו ספרה של ד״ר אורית קמיר, בהוצאת כרמל, שאלה של כבוד:   *

ישראליות וכבוד האדם, זוכה פרס יונתן שפירא לחקר ישראל.

ש
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הייתכן אימוץ ללא חיבוק?
שו"ת 3

מקוון  2014 שי פירון

 "מים חיים": לשאלת טבילת נשים
עם מוגבלות

שו"ת 4

מקוון 2014 מיכל טיקוצ'ינסקי

מוגבלות בבית הכנסת: ברכת כוהנים בכיסא 
גלגלים
שו"ת 5

מקוון 2015 בנימין לאו

כיצד יברך מי שאינו יכול לברך? על ברכת 
אישה בעבור בעלה

שו"ת 6

מקוון 2015 מיכל טיקוצ'ינסקי

חובת מתפללים להנגיש את בית הכנסת 
לאנשים עם מוגבלות

שו"ת 7

מקוון 2015 יהודה זולדן

גבולות האחריות של הבלנית
שו"ת 8

מקוון 2015 נועה ובנימין לאו 

2017

2019

 כותבי הסדרה:
תמר הרמן ואח'

 82

בהכנה

שחיקתו של הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינה
מחקר מדיניות 126

201945 שוקי פרידמן 

שחיתות פוליטית - כרך א: תולדותיו של 
מושג שנוי במחלוקת 

עיון

85 2008  דורון נבות

    

שותפות בעירבון מוגבל, יהודים וערבים

השתתפו בכתיבה לאורך השנים: אלה הלר, תמר הרמן, חנן כהן, ציפי לזר–שואף, פאדי עומר, אור ענבי,  * 

וויליאם קביסון
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שחיתות פוליטית בישראל
עיון

84 2012 דורון נבות

שיח ה)אנטי(־הפרטה: המדינה או ארגונים 
חוץ־ממשלתיים?

דעת 3

מקוון 2013 אסא מרון

שיטות לבחירת בתי נבחרים דמוקרטיים
מחקר מדיניות 82

45 2010 ניר אטמור

 שיטת מינוי השופטים בישראל:
רקע השוואתי

דוח מחקר

מקוון 2018 גיא לוריא

 שימועים נושאיים בוועדות הכנסת:
סקירה והמלצות
הצעה לסדר 15

 אביטל פרידמן
חן פרידברג

מקוון 2018 

שירות אזרחי לחרדים - ברכה לבטלה?
מחקר מדיניות 135

201945אסף מלחי

 שירות נשים בצה"ל - המשך התקדמות
 או נסיגה לאחור?

)INSS בשיתוף עם המכון למחקרי ביטחון לאומי(
חוברת

 כרמית הבר
פנינה שרביט־ברוך

מקוון 2013 

 שיתוף הציבור בשלטון המקומי:
הניסיון המעשי ולקחיו

מחקר מדיניות 110

מקוון 2015 מורן נגיד 

של מי הארץ הזאת? מסע לניסוח אמנה 
יהודית-ערבית בישראל

פורום דיון
)קיים גם בערבית( 

עוזי בנזימן 
)עורך(

 2006 85

שלטון החוק בחברה מקוטבת: היבטים 
משפטיים, חברתיים ותרבותיים

דברי יום עיון

 איל ינון
)עורך(

 1999 60

ְׁשַנִים ַיְחָּדו: מורה דרך לחינוך יהודי ודמוקרטי
ספר לימוד

64 2015 אדר כהן
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 כותבי הסדרה:2016, 2017
גלעד מלאך | לי כהנר | מאיה חושן

גלעד מלאך | לי כהנר 2018

שער הדמוקרטיה הישראלית
 חוברת למיזם שער הדמוקרטיה

לשנת ה–70 למדינה              

מקוון2018 

שער הדמוקרטיה הישראלית
 תוכנית חינוכית            

לכיתות בית הספר היסודי

מקוון2018 

שער הדמוקרטיה הישראלית
תוכנית חינוכית לכיתות חטה"ב והתיכון 

בנושא הכרזת העצמאות וערכיה   

מקוון 2018 

שקיפות מפלגות
הצעה לסדר 25 

אלונה וינוגרד 
עודד רון

מקוון2019 

שקלול ערכים ואיזון אינטרסים 
עיון

75 2008 ראם שגב

תובנות התנהגותיות לטיוב עבודת הממשל
מחקר מדיניות 120

עומר זליבנסקי אדן 
בשיתוף עם יובל פלדמן 

 2019 45

 תחנת הרדיו א־שמס בתפר
שבין רגולציה, פוליטיקה וכלכלה

עיון

 שלמה דסקל
תהילה שוורץ אלטשולר

 2015 64

 תיקון שיטת הממשל בישראל
)בשיתוף עם הוצאת עם עובד(

קובץ מאמרים

 גדעון רהט
 שלומית ברנע

 חן פרידברג
 עופר קניג
)עורכים(

 2013 128

שנתונים 2016 ו–2017 יצאו בשיתוף עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות.  *

שנתון החברה החרדית בישראל

ת



49

 תכלית החברה העסקית
)בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת בר־אילן: 

פרסומי הפקולטה למשפטים, ועם ההוצאה 
לאור של לשכת עורכי הדין(

עיון

290 2009ידידיה צ' שטרן

תכנון ופיתוח היישובים הערביים בישראל: 
תפיסה חדשה להיערכות הרשויות 

המקומיות והמדינה
)בשיתוף עם מרכז תמי שטינמץ למחקרי 
 INSS שלום, המכון למחקרי ביטחון לאומי
והמרכז היהודי־ערבי באוניברסיטת חיפה(

עיון

בהכנה2019ראסם ח'מאיסי

תכנית ההתנתקות )انسحاب احادي الجانب( 
בנגב: על הצעת החוק להסדרת התיישבות 

בדואים בנגב, התשע"ג-2013
הצעה לסדר 6

מקוון 2013 רונית לוין־שנור

תעסוקת נשים ערביות בשירותי הרווחה 
הציבוריים: אפיק מסתמן לפתרון

דוח מחקר

עמית לזרוס 
מיכאל שלו

מקוון 2013 

תפקוד שופטים: בקרה והערכה
דברי יום עיון

 2002 60

 תפקידו של חבר הכנסת -
תפקיד ללא הגדרה

עיון

201982שילה הטיס רולף

תקנות ההגנה )שעת חירום( 1945
מחקר מדיניות 16

45 1999 מיכל צור



50

כרך 5-4: צבא וחברה בישראל
כרכים 6, 7, 8, 9

כרך 10
כרך 11 )קיים גם באנגלית(

עורכי הסדרה: 
 אבי שגיא

ידידיה צ' שטרן

58
50
99
50

الرصاع العريب الیھودي يف إرسائیل: ممیزات 
وتحدیات

بحث أكاديمي في مجال السياسات 13

 روت غافيزون
عصام أبو ريا

 2002 45

ملن هذه البالد؟ رحلة نحو صياغة ميثاق يهودي 
عريب يف إرسائيل

منتدى للحوار

عوزي بنزميان 
)امُلحرِّر(

 2008 85

 مؤّش الدميقراطّية اإلرسائيلّية 2016:
مواقف مواطني إرسائيل العرب

مؤشر

 فادي عمر
مبشاركة طاقم 
مركز غوطامن 

لدراسات الرأي 
والسياسة

إنرتنيتي 2017 

 شاكة محدودة الضامن - يهود وعرب:
إرسائيل 2017

مؤشر

 متار هريمان
 حنان كوهني

 فادي عمر
 إيال هيلر

تسيبي لزار-شوئيف

 2018 85

 شاكة محدودة الضامن - يهود وعرب:
إرسائيل 2019

مؤشر

 متار هريمان
 أور عنايب 
إيال هيلر

 فادي عمر
ويليام كابيسون

201985

בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת בר–אילן.  *

משנת 2014 המכון הישראלי לדמוקרטיה אינו שותף עוד בהפקת כתב העת תרבות דמוקרטית.  

תרבות דמוקרטית )כתב עת(
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Dear readers,

Israeli democracy is at a crossroads. On an almost daily basis, public discourse 
is gripped by real dilemmas over such issues as the balance of power between 
Israel’s branches of government and the separation between religion and state, 
while a struggle is being waged between those who are committed to democracy 
and the rule of law and those seeking to undermine these foundations. The 2019 
Knesset elections showed that the Israeli public is split in terms of its views on 
these issues, and that the principles on which the State of Israel was founded, 
particularly the principle of equality, are no longer to be taken for granted. 
Democratic institutions—including the Supreme Court, the professional civil 
service, and law enforcement agencies—are also under political threat.

These trends—the undermining of our shared core values and of the institutions that embody the 
rule of law and the public interest—present a real challenge to the continued existence of Israel as a 
democratic and Jewish state that is committed to defending the rights of the individual, to ensuring 
equality for all its citizens, and to maintaining basic freedoms, while also remaining the nation-state 
of the Jewish people.

The Israel Democracy Institute, which straddles the worlds of theory and practice, has taken as its 
mission the task of enriching public discourse in Israel by producing new ideas and suggestions 
for strengthening the structural and ethical foundations of Israeli democracy. We see our role as 
providing research- and evidence-based proposals, to both decision-makers and the general public, 
for reforms and amendments to policy and legislation that will answer the fundamental challenges 
to Israeli democracy.

The purpose of our work is to create the theoretical and practical underpinnings for attaining four 
important goals:

1. Strengthening the values and institutions that constitute the foundations of Israel as a democratic 
nation-state.

2. Improving the functioning of government and market institutions and boosting public trust in them.

3. Fostering civic partnerships and shared civic values and interests in Israel’s complex and multi-
faceted society

4. Mapping out pathways for dealing effectively with security threats while maintaining an open 
society that protects human rights and democratic values.

This catalog lists all of the publications produced by the Israel Democracy Institute since it was 
established in 1991. This is our Institute’s library, the fruits of almost three decades of labor during 
which the Israel Democracy Institute has become a national source of knowledge about Israeli society 
and government. If you seek to gain an in-depth understanding of the processes that shape Israeli 
society and politics, and to develop insights into how it may be possible to counter anti-democratic 
trends, then the publications of the Israel Democracy Institute are for you.

I wish you all an interesting and rewarding reading experience.

Yohanan Plesner

President, Israel Democracy Institute
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