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קוראים יקרים, 

הדמוקרטיה הישראלית היא אחת המאותגרות בדמוקרטיות 
המערביות. נוסף על קשיים המאפיינים דמוקרטיות 

ליברליות אחרות, כמו ירידת האמון של הציבור במוסדות 
המדינה, במפלגות ובמנהיגות הפוליטית והקושי לאזן בין 

משילות יעילה לייצוגיות, מדינת ישראל נדרשת להתמודד גם 
עם שסעים פנימיים עמוקים ואיומים חיצוניים, המפעילים 

מכבש לחצים מתמיד על הדמוקרטיה הצעירה שלנו.

כבר לפני שני עשורים וחצי קיבל עליו המכון הישראלי 
לדמוקרטיה, הפועל בתפר שבין עולם ההגות לעולם 

המעשה, להזין את השיח הציבורי בהצעות וברעיונות 
הנוגעים ליסודות המבניים והערכיים של הדמוקרטיה 

הישראלית. תפקידנו, על פי תפיסתנו, הוא לספק הן 
למקבלי ההחלטות והן לציבור הרחב הצעות מבוססות 
מחקר לרפורמות ולשינויים במדיניות ובחקיקה, כמענה 

לאתגרי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית.

מכלול העבודות שלנו נועד 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; וסלילת דרכים להתמודדות יעילה עם איומים ביטחוניים בחברה פתוחה המשמרת זכויות אדם 
וערכים דמוקרטיים.

בקטלוג שלפניכם תוכלו למצוא את כל פרסומי המכון הישראלי לדמוקרטיה מאז היווסדו. זהו 
ארון הספרים של המכון, פרי עמל מחקרי של למעלה משני עשורים שבמהלכם הפך המכון הישראלי 

לדמוקרטיה למוקד ידע לאומי בסוגיות של החברה והממשל בישראל. פרסומים אלו נועדו ברובם 
לשרת בעבודתם היום־יומית את מקבלי ההחלטות, מעצבי המדיניות, מובילי הדעה וחוקרים. הם 

מוגשים לקורא בצורה עניינית ובהירה כדי שיהיו נגישים לציבור הרחב ויתרמו בכך להעשרת השיח 
הציבורי ולהרחבת מעגל המשתתפים בו.

אני מאחל לכם קריאה מעניינת ומפרה.

יוחנן פלסנר 

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
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דברי הסבר

תשתית  ומחקרי  הגות  מאמרים:  וקובצי  ספרים 
בנושאים הקשורים בליבת הדמוקרטיה.

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

הציבורי.

איכות  של  ורב־שנתיות  שנתיות  הערכות  מדדים: 
הדמוקרטיה הישראלית מהיבטים שונים )מפרסומי 

מרכז גוטמן(.

)פורום  הכנס  וחברה:  לכלכלה  הורביץ  אלי  כנס 
קברניטי  את  שנה  מדי  מפגיש  לשעבר(  קיסריה 
את  לקדם  שמטרתם  לדיונים  הישראלי  המשק 
הכלכלה הישראלית על ידי גיבוש המלצות ליישום 

מדיניות. 

שו“ת )שאלות ותשובות(: הסדרה עוסקת בסוגיות 
זכויות אדם של  הנוגעות לזכויות אדם, בדגש על 
אנשים עם מוגבלות. בסדרה מוצעות תשובות, על 

ידי פוסק הלכה, המבוססות על מסורת ההלכה.

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

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

מבוססי  מאמרים  ואקטואליה:  סקרים   — דעת 
מרכז  )מפרסומי  אקטואליים  בנושאים  סקרים 

גוטמן(.

סדרות שהפקתן הסתיימה:

דברי ימי עיון	 

פרויקט משטרה־חברה	 

פרויקט צבא־חברה	 

המועצה הציבורית	 

הסדרה החינוכית	 

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.  	
לידיעת לקוחותינו: על פי תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התש״ע-2010, סעיף 6)8(, אין אפשרות לבטל עסקה   	

של 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.  	

הספרייה לדמוקרטיה 
בפרסומי הספרייה לדמוקרטיה נכללים פרסומי מקור ופרסומים מתורגמים, כולם נכתבו בידי מומחים 

בתחומם, מן המכון ומחוצה לו — מדעני מדינה, משפטנים, פילוסופים, היסטוריונים וסוציולוגים.

סדרות הספרייה לדמוקרטיה:
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

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

מקוון 2011 נביל חטאב, שלומית קגיה

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

הקרובות, פרויקט משטרה-חברה

30 2005 גדעון פישמן )עורך(

איחוד התביעה המשטרתית עם 
פרקליטות המדינה, הצעה לסדר 8

מקוון 2014 גיא לוריא, מרדכי קרמניצר

איך נבחרים חברי הכנסת? בחירת 
מועמדי המפלגות לרשימה לכנסת 

ולראשות הממשלה, 1997-1995

75 1999  גדעון רהט, נטע שר־הדר

איפה טעינו - עיתונאים מתבוננים על 
עצמם: מבחר מאמרים מגיליונות “העין 

השביעית“ 

85 2007 עוזי בנזימן )עורך(

אירועי אוקטובר 2000: האם ּכּובד 
עקרון השוויון לפני החוק?, מחקר 

מדיניות 86

45 2011 לינא סאבא

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

75 2010 יצחק אנגלרד )עורך ומתרגם(

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

דת ומדינה בישראל )בשיתוף עם קרן 
אבי חי( )קיים גם באנגלית וברוסית( 

15 2003 יואב ארציאלי

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

ותיחום מגורים

80 2010 אלעד גיל, יוגב תובל, ענבר לוי

אסדרת פרסום סמוי בתקשורת 
הישראלית, מחקר מדיניות 105

45 2014 תהילה שוורץ אלטשולר, תובל צ'סלר

א
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

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

מחקר מדיניות 73

45 2008 אפרת רחף

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

118 2012 אריק כרמון

בדרך לחוקה בהסכמה: מדריך למורה, 
הסדרה החינוכית

אזל2002 איילת לוי־נאור

בדרך לחוקה בהסכמה: סדרת מערכי 
שיעור, הסדרה החינוכית 

אזל2003 חניטל בלינסון, ערן שפינדל

בחירות 2015

מקוון 2015 מרדכי קרמניצר, עמיר פוקספרק דמוקרטי: הצעה למצעי המפלגות

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 

מקוון 2015 יוחנן פלסנר, גדעון רהטתכנית לתיקון שיטת הממשל בישראל

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

לסדר 3

מקוון 2013 ידידיה צ' שטרן, חיים זיכרמן

בין הסכמה למחלוקת: דמוקרטיה 
ושלום בתודעה הישראלית 

75 1998 יוחנן פרס, אפרים יער־יוכטמן

בלי כוונה: פגיעה בחפים מפשע בזמן 
מלחמה בטרור

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

45 1998 דוד נחמיאס, גד ברזילי

בעלות צולבת - שליטה ותחרות 
בשוק התקשורת הישראלי: היבטים 

כלכליים ומשפטיים והשלכותיהם על 
הדמוקרטיה הישראלית  

 ירון אזרחי, זוהר גושן,
שמואל לשם

 2003 70

ב
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

45 2014* שחר ליפשיץברית הזוגיות, מחקר מדיניות 68

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

דברים ושברי דברים: על יהדותה של 
מדינה דמוקרטית

אביעזר רביצקי, ידידיה צ' שטרן 
)עורכים(

 2007 95

דגמים של שיתוף אזרחים, מחקר 
מדיניות 26

45 2002 אפרת וקסמן, דנה בלאנדר

דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם 
הפלסטינים, דעת 1

מקוון 2012אלה הלר

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

45 2005 מרגית כהן, מרדכי קרמניצר

דת ומדינה בהגות היהודית במאה 
העשרים  

135 2005 אביעזר רביצקי )עורך(

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

כפיפות )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, פרסומי מרכז 

גוטמן )קיים גם באנגלית(

תמר הרמן, גלעד בארי, אלה הלר, 
יובל לבל, חנן מוזס, קלמן נוימן

 2014 82

האוכלוסייה הפלסטינית בישראל 
בשוליה של הכלכלה הישראלית - חקר 

מקרה: גורמים וחסמים המעכבים את 
התפתחותם של מפעלי מזון ביישובים 

הפלסטיניים בישראל, דוח מחקר

מקוון 2012 ח'אלד אבו עסבה, מוחמד אבו נסרה ה

ד

ג

הדפסה שנייה בתוספת מאמר מעדכן )הדפסה ראשונה: 2006(  *
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

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 )מהדורה 
מעודכנת הכוללת רב־שיח(

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

הבחירות בישראל )סדרה(*
 	1996
 	1999
 	2001
 	2009 ,2006 ,2003
 	 2013

אשר אריאן ומיכל שמיר )עורכים( )עד 2009(

מיכל שמיר )עורכת( 

 
80
85
60
85

מקוון

65 1997 אשר אריאן, רות אמירהבחירות הבאות: באיזו שיטה נבחר? 

הבעלות בחברה העסקית: תאוריה, 
דין, מציאות )בשיתוף עם הוצאת 

אוניברסיטת בר־אילן: פרסומי הפקולטה 
למשפטים, ועם ההוצאה לאור של לשכת 

עורכי הדין( 

290 2008 ידידיה צ' שטרן

הגנה על חופש הביטוי במשטר 
הדמוקרטי, דברי יום עיון: אפריל 

2002 )בשיתוף עם קרן קונרד אדנאואר 
והפקולטה למשפטים, האוניברסיטה 

העברית בירושלים(

75 2003 מרדכי קרמניצר )מרכז אקדמי(

הדמוקרטיה בישראל: דוח מעקב 2003, 
פרסומי מרכז גוטמן

אשר אריאן, דוד נחמיאס, דורון נבות, 
דניאל שני

 2003 150

משנת 2001 קיים גם באנגלית  *



7

מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

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

הזכות לגירושין: גירושין ללא אשם 
במסורת היהודית

60 2014 אבישלום וסטרייך 

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

60 2002 ברוך נבו, יעל שור

הטלוויזיה הרב־ערוצית בישראל: 
ההיבט הציבורי, מחקר מדיניות 25

45 2001 ירון אזרחי, זוהר גושן, חני קומנשטר

היועץ הטוב: אמות מידה להערכת 
תפקודו של מוסד 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

45 1997 גד ברזילי, דוד נחמיאס

היועץ המשפטי לממשלה והתביעה 
הכללית - פיצול מוסדי?, מחקר 

מדיניות 84 

45 2010 גד ברזילי

היש תרומה להשכלה? אי־הלימה בין 
השכלה לתעסוקה כיוצרת אי־שוויון 

בשכר, דוח מחקר

מקוון 2015 עמית לזרוס, סאמי מיעארי 

הכלכלה הפוליטית של הרשויות 
המקומיות

75 2009 אבי בן בסט, מומי דהן )עורכים(

125 1999 דוד נחמיאס, גילה מנחם )עורכים(המדיניות הציבורית בישראל 
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

המהפכה החוקתית: תיאור מציאות או 
נבואה המגשימה את עצמה?  

65 1998 רות גביזון

המונופוליסט כקרבן: על זכויות 
חוקתיות בדיני ההגבלים העסקיים, 

מחקר מדיניות 47

45 2004 עדי אייל

המועצה הציבורית

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

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
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

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

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

להצלת הדמוקרטיה"(

מקוון 2011  

המערכת הפוליטית בישראל )שני 
כרכים( )בשיתוף עם הוצאת עם עובד(

180 )שני 2013 יצחק גל־נור, דנה בלאנדר 
הכרכים(

המשטרה והתקשורת ומה שביניהן, 
פרויקט משטרה-חברה

30 2006 גדעון פישמן )עורך(

המשמעות הפוליטית והחברתית של 
פינוי יישובים ביש״ע, מחקר מדיניות 

42 )מהדורה מעודכנת הכוללת רב־שיח( 
)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

64 2012 יוסף א' דוד

הסדרת החיסיון העיתונאי, מחקר 
מדיניות 104

 שירן ירוסלבסקי,
תהילה שוורץ אלטשולר

2015 45

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 

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

מחקר מדיניות 7 )קיים גם באנגלית(

45 1997  מרדכי קרמניצר, חאלד גנאים



10

מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

העדפה מתקנת בישראל: הגדרת 
מדיניות והמלצות לחקיקה, מחקר 

מדיניות 24

45 2000  הילי מודריק אבן–חן

75 2007  אבי בן בסט )עורך(הפיקוח על שוק ההון  

 שמואל נח אייזנשטדט, תרגוםהפרדוקסים של הדמוקרטיה
רות בר–אילן

  2005 70

הפריימריס המפלגתיים של 1996 
 ותוצאותיהם הפוליטיות, מחקר

מדיניות 12

45 1998  גדעון רהט, נטע שר–הדר

הצעה לחוק גיור ממלכתי, הצעה לסדר 7 
)בשיתוף עם מכון עתים(

 ידידיה צ' שטרן, שאול פרבר,
אלעד קפלן

מקוון 2014 

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  

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

45 2000  איל ינון, יוסי דוד

הרגולציה של שירותי התקשורת 
האלקטרונית בישראל: הצורך בהקמת 

רשות תקשורת, מחקר מדיניות 76

45 2009 יזהר טל, דינה עברי־עומר 

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

45 1999 שחר גולדמן

הרפורמה המוצעת במערכת בתי 
המשפט, דברי יום עיון

60 2000  שחר גולדמן )עורך(

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

מחקר מדיניות 100

45 2013 אליעזר חדד

השימוש בעקרון המידתיות במשפט 
הבין־לאומי, מחקר מדיניות 75

45 2009 יובל שני

השסע החברתי־כלכלי בישראל, מחקר 
מדיניות 21

45 2000  איריס ג'רבי, גל לוי



11

מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

השסע היהודי-ערבי בישראל: 
מאפיינים ואתגרים, מחקר מדיניות 13 

)קיים גם בערבית( 

45 1999  רות גביזון, עסאם אבו־ריא

85 2000  רות גביזון, דפנה הקר )עורכות(השסע היהודי-ערבי בישראל: מקראה 

השתלבות קבוצות “פריפריה“ בחברה 
ובפוליטיקה בעידן שלום: א. החרדים 

בישראל, מחקר מדיניות 9

45 1998  מיכאל קרן, גד ברזילי

התערבות המדינה בשוויון החלוקתי: 
השוואת האוכלוסיות היהודיות 

והערביות בישראל של שנות ה־2000, 
דוח מחקר

מקוון 2012 עמית לזרוס

התקשורת בדמוקרטיה הישראלית 
מנקודות מבט שונות, פרסומי מרכז 

גוטמן )קיים גם באנגלית(

 אשר אריאן, פזית בן־נון,
שלומית ברנע, יריב צפתי

 2005 70

64 2012 אבישלום וסטרייךזכויות, הלכה והאדם שביניהן

זכויות חברתיות בחוקה ומדיניות 
כלכלית, מחקר מדיניות 49

45 2004  אבי בן בסט, מומי דהן

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

 חניטל בלינסון, אפרת רחף,
ערן שפינדל

  2005 45

45 2012 ליאת לבנוןחברות בארגון טרור, מחקר מדיניות 94

60  2002  חופש הביטוי, דברי יום עיון

98 2008  ראם שגבחופש הביטוי: הצדקות וסייגים 

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

במעמדם של שופטים ועובדי ציבור

135 2001  ראם שגב

חופש הדת וחופש מדת בראי הרעיון 
הדמוקרטי

64 2015 אביחי דורפמן 

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

45 1999 דוד נחמיאס, ערן קליין

ז

ח
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

חוק המפלגות בישראל )בשיתוף עם 
הוצאת הקיבוץ המאוחד(

45 1993  דן אבנון )עורך(

חוקה בהסכמה והחוקים הנלווים 
)הצעת חוק ברית הזוגיות והצעת חוק 
השבת ומועדי ישראל(, הצעת המכון 

הישראלי לדמוקרטיה* 

  2005 15

חוקה שלא כתובה בתורה, מחקר 
מדיניות 69

45 2006  שוקי פרידמן, עמיחי רדזינר

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(

 עמיר פוקס, דנה בלאנדר,
מרדכי קרמניצר

 2015 64

45 2002  דנה בלאנדר, ערן קלייןחקיקה פרטית, מחקר מדיניות 32

חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי 
בישראל

64 2012 חיים זיכרמן, לי כהנר

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

64 2012 בנימין בראון

חשבון נפש דמוקרטי לפי משנתו של 
מנחם בגין )קיים גם באנגלית(

מקוון 2011 מרדכי קרמניצר, עמיר פוקס

יהדות וזכויות אדם: בין צלם אלוהים 
לגוי קדוש

88 2013 יהודה ברנדס

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

 בישראל 2000 )בשיתוף עם קרן אבי חי(
)קיימים תקצירים בעברית, אנגלית ורוסית(  

 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( 
)קיימים תקצירים בעברית ובאנגלית(

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

בהנהגת מאיר שמגר  *
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני, מחקר 
מדיניות 101

45 2013 אלי בכר

ייצוג נשים בפוליטיקה: ישראל במבט 
השוואתי, מחקר מדיניות 99

אסף שפירא, עופר קניג, חן פרידברג, 
רעות איצקוביץ'־מלכה

 201345

78 2013 אבי בן בסט, מומי דהן, אסטבן קלורייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות

ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים 
לאמנות ז‘נבה, מחקר מדיניות 92

45 2011 רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג

60 2001 ברוך נבו, יעל שורכבוד האדם בצה״ל, פרויקט צבא־חברה

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

מחקר מדיניות 85

45 2011 מרדכי קרמניצר, מיכל קרמר

כישלון במבחן בוזגלו: התמודדות 
רשויות אכיפת החוק עם עברות של 

אישי ציבור, מחקר מדיניות 71

45 2008  גיא לוריא

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך, יוני 
2015, הפורום הראשון - אוגדן

מקוון 2015 מנהלת תוכן: מיכל ברק

כל העם צבא? שירות המילואים 
בישראל, פרויקט צבא־חברה

60 2002  ברוך נבו, יעל שור

כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינה 
)בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד(  

50 1994  דוד דרי, עמנואל שרון

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה )לשעבר פורום קיסריה(

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

  1998 60

יולי 1999, הפורום ה־1:7  �
הון אנושי, תשתית פיסית וצמיחה כלכלית1  

  2000 60

יוני 2000, הפורום ה־2:8  �
אתגרי המשק הישראלי בתחילת שנות האלפיים2  

 2001 60

יוני 2001, הפורום ה־3:9  �
אסטרטגיה לצמיחה כלכלית   

בישראל, מחקר מדיניות 27
60 2002  יוסף זעירא )ראש הצוות(

מנהל אקדמי: אבי בן בסט  1
מנהל אקדמי: בן־ציון זילברפרב  2

מנהל אקדמי: ראובן גרונאו  3

כ
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

אי–שוויון בישראל: חצי הכוס   
הריקה וחצי הכוס המלאה, מחקר 

מדיניות 28

60 2002 דן מרידור )ראש הצוות(

הרפורמה במערכת הבריאות: עבר   
ועתיד, מחקר מדיניות 29

60 2002  עופר גור )ראש הצוות(

המדיניות המקרו־כלכלית לשנים   
2002-2001, מחקר מדיניות 30

60 2002  צבי אקשטיין )ראש הצוות(

יולי 2002, הפורום ה־1:10  �
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

60 2002  מומי דהן )ראש הצוות(

מדיניות הפנסיה, מחקר מדיניות 35 60 2002  צבי אקשטיין )ראש הצוות( 

הגלובליזציה: כלכלת ישראל בצל   
תהליכים בכלכלה העולמית, מחקר 

מדיניות 36

60 2002  אסף רזין )ראש הצוות(

יולי 2003, הפורום ה־1:11  �
המדיניות המקרו־כלכלית לייצוב   

המשק ולצמיחה, מחקר מדיניות 43
60 2003  אבי בן בסט )ראש הצוות(

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

60 2003  צבי אקשטיין )ראש הצוות(

מערכת ההשכלה הגבוהה לעשור   
הקרוב, מחקר מדיניות 46

60 2003  דוד ברודט )ראש הצוות(

יולי 2004, הפורום ה־1:12  �
המדיניות המקרו־כלכלית: הקטנת   

האבטלה וצמצום הפערים בדרך 
לצמיחה כלכלית, מחקר מדיניות 52

60 2004 יוסף זעירא )ראש הצוות(

שינויים במבנה השווקים והמתווכים   
הפיננסיים ובמערכת הפיקוח, מחקר 

מדיניות 53

60 2004  דוד ברודט )ראש הצוות(

מנהל אקדמי: ראובן גרונאו  1
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

יחסי עבודה בעידן של תמורות,   
מחקר מדיניות 54

60 2004  גיא מונדלק )ראש הצוות(

רפורמה בשלטון המקומי: ביזור   
לראויים ואבזור לנחשלים, מחקר 

מדיניות 55

יעקב אפרתי )ראש הצוות(, ערן רזין, 
עדי ברנדר )עורכים(

  2004 60

יולי 2005, הפורום ה־1:13  �
מרווחה לעבודה: המדיניות הכלכלית   

להמשך הצמיחה וההבראה 
המשקית,  מחקר מדיניות 62

60 2006  רפי מלניק )ראש הצוות(

א–סימטרייה: משק קטן - כלכלה   
גלובלית, מחקר מדיניות 63

60 2006  אלי הורביץ )ראש הצוות(

מחיר ההינתקות: השלכות כלכליות,   
מחקר מדיניות 64 

60 2006  דניאל צידון )ראש הצוות(

יולי 2006, הפורום ה־1:14  �
לקראת צמיחה מאוזנת: העצמת   

התעשיות הפשוטות וענפי 
השירותים

60 2007  אלי הורביץ )ראש הצוות(

מדוע יש יותר עניים בישראל? 60 2007  מומי דהן )ראש הצוות( 

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

60 2007  רפי מלניק )ראש הצוות(

רפורמה בתקציב הביטחון )פברואר   
)2007

45 2007  אילן בירן )ראש הצוות(

יוני 2007, הפורום ה־1:15  �

העורף כחזית: היבטים כלכליים   
לנוכח השינוי באופי העימותים

45 2008  דן מרידור )ראש הצוות(

היבטי חוק ואתיקה בהשתלבות   
ישראל בכלכלה הגלובלית ובמדינות 

OECD

45 2008  דוד חודק )ראש הצוות(

תמונת המקרו של כלכלת ישראל   
ועמידות המשק בפני זעזועים

45 2008  ליאו ליידרמן )ראש הצוות(

בין ירושלים לתל אביב: הקשר   
בין המגזר הציבורי למגזר העסקי 

)פברואר 2008(

מקוון 2008 טלי ירון אלדר )ראש הצוות(

מנהל אקדמי: דוד ברודט  1
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

יולי 2008, הפורום ה־1:16  �

מגמות בכלכלה העולמית מקוון 2008 דוד ברודט, מיקי יפרח 

מדיניות המקרו בישראל לנוכח   
המשבר הכלכלי העולמי

מקוון 2008 נתן זוסמן )ראש הצוות(

סביבה וכלכלה — הזדמנויות וסיכונים מקוון 2008 ערן פייטלסון )ראש הצוות( 

יולי 2009, הפורום ה־1:17  �
עתידו של מנוע הצמיחה הישראלי:   
חזרה להובלה של תעשיות עתירות 

ידע ולחדשנות מדעית־טכנולוגית

מקוון 2009 ארנון בנטור )ראש הצוות(

גודלה הרצוי של הממשלה - בין   
כלכלה לפוליטיקה

מקוון 2009 יוסף זעירא )ראש הצוות(

המדיניות המקרו־כלכלית בזמן משבר   
כלכלי

מקוון 2009 ערן ישיב )ראש הצוות(

יוני 2010, הפורום 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

מקוון 2010 ניסן לימור )ראש הצוות(

מדיניות המקרו בישראל לנוכח   
היציאה מן המשבר הכלכלי

מקוון 2010 נתן זוסמן )ראש הצוות( 

יוני 2011, הפורום ה־2:19  �
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, הפורום ה־3:20  �
האם התקשורת הכלכלית בישראל   

חופשית?
מקוון 2012 רועי דודזון )ראש הצוות(

מנהל אקדמי: דוד ברודט  1
מנהל אקדמי: צבי אקשטיין  2
מנהל אקדמי: ירום אריאב  3
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

תקציב+מחאה=? התקציב המתגבש   
בראי המחאה החברתית

מקוון 2012 צבי אקשטיין )ראש הצוות(

החיסכון הפנסיוני בישראל - אפשר   
להיות שקטים?

מקוון 2012 איתן ששינסקי )ראש הצוות(

נובמבר 2013, הפורום ה־1:21  �
אי־שוויון - זה עולה לנו בבריאות מקוון 2013 אורלי מנור )ראש הצוות( 

החינוך ושברו: לקראת פרדיגמה   
חדשה בחינוך

אמנון כרמון )ראש הצוות(, ורדה 
שיפר )ראש הצוות(

מקוון 2013 

השירות הציבורי מחשב מסלול חדש מקוון 2013 גייל טלשיר, רון צור )ראשי הצוות( 

כאשר אומת הסטארט־אפ מתבגרת מקוון 2013 לאוניד בקמן )ראש הצוות(  

מעידוד תעסוקה לעידוד פריון מקוון 2013 מישל סטרבצ'ינסקי )ראש הצוות(  

נובמבר 2014, הפורום ה־1:22  �
שחיתות חוקית מקוון 2014 יואב סגלוביץ' )ראש הצוות( 

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך מקוון 2014 משה יוסטמן )ראש הצוות( 

הרחבת ארגז הכלים הרגולטורי:   
יחסי אמון ורגולציה משותפת

מקוון 2014 אסף כהן )ראש הצוות(

כושר הביצוע של הממשלה בתחום   
קידום חדשנות

מקוון 2014 לאוניד בקמן )ראש הצוות(

משפרים מהשטח: קביעת   
אסטרטגיה לאומית להערכת 
ביצועים, מתן שירות ושיפור 

המוטיבציה לשירות ציבורי

מקוון 2014 דורון כהן )ראש הצוות( 

קווי מדיניות להגדלת פריון העבודה   
בישראל

מקוון 2014 צבי אקשטיין )ראש הצוות(

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

פרסומי מרכז גוטמן )בשיתוף עם 
אוניברסיטת חיפה(

מקוון 2013 סמי סמוחה

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

פרסומי מרכז גוטמן )בשיתוף עם 
אוניברסיטת חיפה(

מקוון 2014 סמי סמוחה 

ל

מנהל אקדמי: ירום אריאב  1
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

להמציא מחדש את הדמוקרטיה 
הישראלית: תכנית לתיקון המשילות 

בישראל )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

135 2002  רון חריס )עורך(ליד ערש המשפט: ספר חיים צדוק  

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(

 חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר,
בועז שנור

מהדורה 2005  
חדשה 
בהכנה 

100 הימים הראשונים: המלצות 
לרפורמות מבניות ברשות המחוקקת, 

בשירות הציבורי ובשלטון המקומי, 
מחקר מדיניות 14

45 1999  דוד נחמיאס

65 2006  אבי בן בסט, מומי דהןמאזן הכוחות בתהליך התקצוב

מבט ביקורתי על ביקורת המדינה, 
מחקר מדיניות 81

45 2009 מיכל טמיר

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

 סאמי מיעארי, עולא נבואני,
נביל חטאב 

מקוון 2011

 מדד הדמוקרטיה הישראלית )סדרה(,*
פרסומי מרכז גוטמן

2003
2004

2013-2005
2014

אשר אריאן ואח' )2010-2003(;
תמר הרמן ואח' )2011- (

אזל )קיים כמקוון(
60
70
82

מדד הדמוקרטיה הישראלית רואה אור מדי שנה מאז 2003 )בעברית ובאנגלית(. פירוט קטלוגי ראו באתר המכון.  *

מ
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

 מדינה יהודית ודמוקרטית: מבט
רב־תרבותי 

65 2003 אדם ד' דנאל

מדינה, משפט והלכה א. מנהיגות 
ציבורית כסמכות הלכתית, מחקר 

מדיניות 22 )קיים גם באנגלית(

45 2000  ידידיה צ' שטרן

מדינה, משפט והלכה ב. עושר שמור 
לבעליו לרעתו: מקומם של המשפט 

ושל ההלכה בחברה הישראלית, מחקר 
מדיניות 31 )קיים גם באנגלית(

45 2002  ידידיה צ' שטרן 

מדינה, משפט והלכה ג. דת ומדינה: 
תפקידה של ההלכה, מחקר מדיניות 48 

)קיים גם באנגלית(

45 2004 ידידיה צ' שטרן 

מדינה, משפט והלכה 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 

מדינת ישראל - בין יהדות 
לדמוקרטיה: קובץ ראיונות ומאמרים 

)קיים גם באנגלית(  

85 2000  יוסי דוד )עורך(

מדריך למחוקק: קווים מנחים למלאכת 
החקיקה

 נדיב מרדכי, מרדכי קרמניצר,
עמיר פוקס

  2015 64

מקוון 2014  רותם אריאב, תהילה שוורץ אלטשולר מהו תקציב של רשות מקומית? 

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

94 2011 אבי שגיא, ידידיה צ‘ שטרן 

מוסד ביקורת המדינה - סמכות 
ואחריות: עקרונות, מוסדות 

השוואתיים, ניתוח, ביקורת והמלצות 
לרפורמה, מחקר מדיניות 10

45 1998  גד ברזילי, דוד נחמיאס

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

באנגלית(

60 2003 ברוך נבו, יעל שור

מקוון 2014 דנה בלאנדר, סיגל חורש בן ארימחליטים: כבוד האדם )חוברת רקע(

מחליפים על הספסל: המועסקים 
הערבים בישראל, דוח מחקר

סאמי מיעארי, עולא נבואני,
נביל חטאב

מקוון 2011 
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

מחשבות על דמוקרטיה יהודית 
)בשיתוף עם הוצאת עם עובד(

 בני פורת )עורך(, בשיתוף
אביעזר רביצקי

 2010 98

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

45 1994  דוד דרי, בינת שורץ־מילנר

מידע רוצה להיות חופשי: הטמעת חוק 
חופש המידע בישראל, מחקר מדיניות 74

45 2008  יונתן ארבל, תהילה שוורץ אלטשולר

יצחק ברנד, ידידיה צ‘ שטרן )פרקי מיהו חילוני? קריאות הלכתיות
מבוא(

 2012 64

מילים מטרידות: סוגיות בהטרדה 
מינית מילולית

85 2011 ליאת לבנון )עורכת(

מינויים פוליטיים בישראל )בשיתוף עם 
הוצאת הקיבוץ המאוחד( 

47 1993  דוד דרי

מיעוטים במדינה יהודית: היבטים 
הלכתיים, מחקר מדיניות 80

45 2010 אליעזר חדד

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

מקוון 2011 תהילה שוורץ אלטשולר )עורכת(

ממלכתיות יהודית )בשיתוף עם הוצאת 
הקיבוץ המאוחד(  

45 1994  אריק כרמון

45 2011  אבי בראלי, ניר קידרממלכתיות ישראלית, מחקר מדיניות 87

מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי 
מצוות וחופשיים בישראל )מהדורה 

זמנית( )בשיתוף עם קרן אבי חי(  

35 2003  רות גביזון, יעקב מדן

70  2014 ידידיה צ' שטרן, בנימין פורת )עורכים( מסע אל האחווה

ֵמִעברי ישן ליהודי חדש: רנסנס היהדות 
בחברה הישראלית

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

45 2015 ניר אטמור, חן פרידברג )עורכים(
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

 מרכז תנועת חרות והמזרחים,
1977-1965: משותפות אדנותית 

לשותפות תחרותית, מחקר מדיניות 88 

45 2011  אורי כהן, נסים ליאון

מרמה והפרת אמונים: בחינה 
ביקורתית והמלצות לשיפור החקיקה

 מרדכי קרמניצר, דורון נבות,
נאוה בן־אור, עמיר פוקס, גיא ורטהים

  2008 85

משאל עם: מיתוס ומציאות, מחקר 
מדיניות 20

45 2000  דנה בלאנדר, גדעון רהט

משאלי עם בישראל )בשיתוף עם 
הוצאת הקיבוץ המאוחד(

50 1993  דנה אריאלי־הורוביץ )עורכת(

85 2002  אשר אריאן, דוד נחמיאס, רות אמירמשילות והרשות המבצעת בישראל  

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

200 2004  נויה רימלט )עורכת(

ניגוד עניינים במרחב הציבורי: משפט, 
תרבות, אתיקה, פוליטיקה )בשיתוף עם 

הוצאת נבו(

 דפנה ברק־ארז, דורון נבות,
מרדכי קרמניצר )עורכים(

 2009 89

נעשה לנו חג: חגים ותרבות אזרחית 
בישראל

60  2014 חזקי שוהם 

נשים בצה״ל, פרויקט צבא-חברה )קיים 
גם באנגלית(

60 2001  ברוך נבו, יעל שור 

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

שיפוטיים

80 2001  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

45 2005  מרדכי קרמניצר, אפרת רחף

45 2008  חאלד גנאים, מרדכי קרמניצרעברות נגד המשטר, מחקר מדיניות 70

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(

מקוון 2007 תהילה שוורץ אלטשולר )עורכת(

נ

ס

ע
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מחיר 
בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

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

מקוון 2012 מרדכי קרמניצר, עמיר פוקס

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

רביצקי )שני כרכים( )בשיתוף עם מרכז 
זלמן שזר(

בנימין בראון, מנחם לורברבוים, 
אבינועם רוזנק, ידידיה צ‘ שטרן 

)עורכים( 

2012170 
)שני 

הכרכים(

60 2002  רוברט א' דאל, תרגום שחר אליעזר־פלדעל הדמוקרטיה

70 2005  הנס קלזן, תרגום יצחק אנגלרדעל מהותה וערכה של הדמוקרטיה

עמדות הציבור הישראלי בסוגיית 
הקדמת הבחירות, דעת 2

מקוון 2012חנן כהן

עקרונות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות 
במגזר הציבורי, מחקר מדיניות 2

45  1997  דוד נחמיאס, אלונה נורי

ערכאות של גויים במדינת היהודים, 
מחקר מדיניות 83

45  2010 יצחק ברנד

עתיד הדמוקרטיה )בשיתוף עם הוצאת 
מאגנס(  

נורברטו בוביו, גדעון רהט )עורך 
מדעי(, תרגום דליה עמית

  2002 58

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

45 2009 חן פרידברג, ראובן חזן

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

79 2006  דנה אריאלי־הורוביץ )עורכת(

45 2005  מרדכי קרמניצרפסילת רשימות, מחקר מדיניות 59 

 פסיקת הלכה בשאלות מדיניות,
מחקר מדיניות 18

45 1999  ידידיה צ' שטרן

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

מקוון 2012לאה בורובוי, אביטל מנור

פ
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בש"ח

שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

74 2012 תהילה שוורץ אלטשולר )עורכת(פרטיות בעידן של שינוי

פריימריס, בחירות מקדימות ושיטות 
אחרות )בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ 

המאוחד(  

50 1996  עליזה בר

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

85 2010 ידידיה צ‘ שטרן )עורך(

צה״ל והתקשורת בעתות לחימה, 
פרויקט צבא-חברה )קיים גם באנגלית(

60 2002  ברוך נבו, יעל שור 

 צה״ל וכלכלת ישראל, פרויקט
צבא-חברה )קיים גם באנגלית(

50 2004  ברוך נבו, יעל שור־שמואלי 

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

45 2011 עמיחי כהן, יובל שני

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

מקוון 2009 ברוך נבו, נטלי דוידי־צלר

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

לתלמידי תיכון, הסדרה החינוכית 
)בשיתוף עם קרן קונרד אדנאואר(  

אזל2006  אפרת רחף

קֹורבנּותם - אּומנּותם: משיח קורבני 
לשיח ריבוני

50  2014 אלון גן

קריאת כבוד: ארגון ופרט, סיפור 
ומשפט

60 2014 שולמית אלמוג 

רבנות: האתגר )שני כרכים( )בשיתוף עם 
הוצאת עם עובד(

ידידיה צ‘ שטרן, שוקי פרידמן 
)עורכים(

 2011 196

רגולציה: הרשות המפקחת, מחקר 
מדיניות 37

45 2003  אורי ארבל־גנץ

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

על ביטויים הפוגעים ברגשות דתיים, 
מחקר מדיניות 38 )בשיתוף עם קרן 

קונרד אדנאואר( 

 מרדכי קרמניצר, שחר גולדמן,
ערן טמיר

  2003 45

ריכוזיות השליטה בישראל: היבטים 
משפטיים, מחקר מדיניות 78

45 2009 אסף חמדני

ר

צ

ק
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שנת 
הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

רפורמה בדיני תעמולת הבחירות, מחקר 
מדיניות 109

45 2015 גיא לוריא, תהילה שוורץ אלטשולר

רפורמה בשידור הציבורי: דרכים 
להתמודדות עם הסכנות האורבות 

לשידור הציבורי בדמוקרטיה 
הישראלית, מחקר מדיניות 1

 ירון אזרחי, עמרי בן־שחר,
רחל לאל

  1997 45

60 2014 אבי בן בסט, מומי דהן רפורמות, פוליטיקה ושחיתות

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

)בשיתוף עם הוצאת מאגנס(

119 2006  יוסף דוד )עורך(

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

95 2005  אורי דרומי )עורך(

שוברים אי־שוויון: התמודדות 
עם אפליית ערבים בשוק העבודה 

הישראלי, מחקר מדיניות 97

45 2013 טליה שטיינר

שו"תים בנושא זכויות אדם והיהדות

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

מקוון  2014 שי פירוןהייתכן אימוץ ללא חיבוק?, שו"ת 3

"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

מקוון2015 יהודה זולדן

ש

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.
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הוצאה מחברים שם הספר

כותרים

ת

שחיתות פוליטית - כרך א: תולדותיו 
של מושג שנוי במחלוקת 

85 2008  דורון נבות

84 2012 דורון נבותשחיתות פוליטית בישראל

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

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

מקוון 2013 כרמית הבר, פנינה שרביט־ברוך

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

)קיים גם בערבית( 

85 2006 עוזי בנזימן )עורך(

שלטון החוק בחברה מקוטבת: היבטים 
משפטיים, חברתיים ותרבותיים, דברי 

יום עיון

60 1999 איל ינון )עורך(

ׁשְנַיִם יְַחָּדו: מורה דרך לחינוך יהודי 
ודמוקרטי

64 2015 אדר כהן

75 2008 ראם שגבשקלול ערכים ואיזון אינטרסים 

תיקון שיטת הממשל בישראל )בשיתוף 
עם הוצאת עם עובד(

 גדעון רהט, שלומית ברנע,
חן פרידברג, עופר קניג )עורכים(

 2013 128

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

הפקולטה למשפטים, ועם ההוצאה לאור 
של לשכת עורכי הדין(

290 2009 ידידיה צ' שטרן

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

מקוון 2013 עמית לזרוס, מיכאל שלו

תפקוד שופטים: בקרה והערכה, דברי 
יום עיון

 2002 60
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הוצאה מחברים שם הספר
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תקנות ההגנה )שעת חירום( 1945, 
מחקר מדיניות 16

45 1999 מיכל צור

 תרבות דמוקרטית )סדרה(*
)בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת בר־אילן( 

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

כרך 10
כרך 11 )קיים גם באנגלית(

אבי שגיא, ידידיה צ' שטרן )עורכים(

58
50
99
50

פירוט קטלוגי ראו באתר המכון.   ∗
משנת 2014 המכון הישראלי לדמוקרטיה אינו שותף עוד בהפקת כתב העת תרבות דמוקרטית.     



יראו אור בקרוב

 1.  מידתיות בהיבט משווה 
 קובץ מאמרים

עורך: מרדכי קרמניצר

2.  תחנת הרדיו א־שמס בתפר שבין 
 רגולציה, פוליטיקה וכלכלה 

מאת: שלומי דסקל ותהילה שוורץ אלטשולר

 3.  אתגר הגיור בישראל: 
 ניתוח מדיניות והמלצות 

 מחקר מדיניות 103
מאת: נתנאל פישר

 4.  המיעוט הערבי בישראל והשיח 
 על “מדינה יהודית” 

מאת: אריק רודניצקי

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

מאת: משה הלינגר ויצחק הרשקוביץ

6.  שיתוף ציבור בשלטון המקומי: הניסיון 
 המעשי ולקחיו 

 מחקר מדיניות 110 
מאת: מורן נגיד

 7.  כשיהדות פוגשת מדינה
 מאת: ידידיה צ’ שטרן, בנימין בראון,

קלמן נוימן, גדעון כ”ץ, ניר קידר
)בשיתוף עם ידיעות ספרים(

 Civil Elements in National  .8
Security Decision-Making 

Research Report 
By: Efraim Chalamish

 A Plan to Reform Israel’s  .9
Political System 

By: Yohanan Plesner and Gideon Rahat
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Morality, Ethics and Law in Wartime Baruch Nevo, Yael Shur 2003 60
Women in the Israel Defense Forces Baruch Nevo, Yael Shur 2003 60

Booklets
Reforming Israel’s Political System: 
Recommendations and Action Plan 
(in cooperation with Save Israeli 
Democracy)

2013 Available 
Online Only

Menachem Begin on Democracy 
and Constitutional Values

Mordechai Kremnitzer, 
Amir Fuchs

2011 Available 
Online Only

Ze'ev Jabotinsky on Democracy, 
Equality, and Individual Rights

Mordechai Kremnitzer, 
Amir Fuchs

2012 Available 
Online Only

Responsa
Access of People with Guide Dogs 
to the Western Wall Prayer Plaza

Benjamin Lau 2013 Available 
Online Only

Marriage in Sign Language Benjamin Lau 2014 Available 
Online Only
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Policy Papers

1E. Religious and Secular Jews in 
Israel: A Kulturkampf ?

Aviezer Ravitzky 2000 45

2E. State, Law, and Halakhah, Part 
One: Civil Leadership as Halakhic 
Authority

Yedidia Z. Stern 2001 45

3E. Incitement, Not Sedition Mordechai Kremnitzer, 
Khalid Ghanayim

2002 45

4E. State, Law, and Halakhah, Part 
Two: Facing Painful Choices: Law 
and Halakhah in Israeli Society

Yedidia Z. Stern 2003 45

5E. The Political and Social 
Ramifications	of	Evacuating	
Settlements in Judea, Samaria, and 
the Gaza Strip

Yair Sheleg 2004 45

6E. State, Law, and Halakhah, Part 
Three – Religion and State: The 
Role of Halakhah

Yedidia Z. Stern 2004 45

7E. A Reexamination of 
Administrative Detention in a 
Jewish and Democratic State

Elad Gil 2011 45

8E. Combatants Dressed as Civilians? 
The Case of the Israeli Mista’arvim 
under International Law

Ido Rozenzweig 2014 45

9E. “Don’t Ask Don’t Tell”: Security 
and Oversight of Targeted Killing 
Operations

Shiri Krebs 2015 45

The Army and Society Forum
The IDF and the Press during 
Hostilities

Baruch Nevo, Yael Shur 2003 60

The Israel Defense Forces and the 
National Economy of Israel

Baruch Nevo, Yael Shur-Shmueli 2005 60
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English Publications

30

Guttman Center Publications

The Elections in Israel (Series) (Since 2003, in cooperation with Transaction Publishers, New Jersey)
•	 2001                                                  Asher Arian, Michal Shamir (editors)                              60
•	 2003                                                  Asher Arian, Michal Shamir (editors)                             110
•	 2006                                                  Asher Arian, Michal Shamir (editors)                               *
•	 2009                                                  Asher Arian, Michal Shamir (editors)                               *
•	 2013                                                  Michal Shamir (editor)                                                Available
                                                                                                                                                                  Online Only

The Israeli Democracy Index 
(Series)
•	 2003, 2004
•	 Special Issue
•	 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
•	 2011, 2012, 2013, 2014

Asher Arian et al. (2003–2010) 
Tamar Hermann et al. (2011– )

50
70
80

    Available
 Online Only

The National-Religious Sector in 
Israel

Tamar Hermann, Gilad Be’eri, Ella 
Heller, Chanan Cohen, Yuval Lebel, 
Hanan Mozes, Kalman Neuman

2014
Available 

Online Only

A Portrait of Israeli Jewry: Beliefs, 
Observances and Values among 
Israeli Jews – 2000 (In cooperation 
with the AVI CHAI Foundation)

Shlomit Levy, Hanna Levinsohn, 
Elihu Katz

2002
Available 

Online Only

A Portrait of Israeli Jews: Beliefs, 
Observance and Values of Israeli 
Jews – 2009 (In cooperation with 
the AVI CHAI Foundation)

Asher Arian (Research Team 
Leader), Ayala Keissar-Sugarmen 
(Data Analysis and Report)

2012
Available 

Online Only

Still Playing By the Rules: Index 
of Arab-Jewish Relations in Israel 
(Findings and Conclusions) (In co- 
operation with the University of Haifa)
•	 2012
•	 2013

Sammy Smooha

Available 
Online Only

* Available at amazon.com



Books 
By the People, For the People, 
Without the People? The Emergence 
of (Anti)Political Sentiment in 
Western Democracies and in Israel

Tamar Hermann (editor) 2012 Available 
Online Only

Contemporary Challenges to the 
Nation State, Global and Israeli 
Perspectives (In cooperation with 
Sussex Academic Press):
•	 Volume 1: Nationalism and 

Binationalism – The Perils of 
Perfect Structures 

Anita Shapira, Yedidia Z. Stern, 
Alexander Yakobson (editors) 

2013 Order 
through 
Sussex 

Academic 
Press

•	 Volume 2: The Nation State and 
Religion – The Resurgence of Faith

Anita Shapira, Yedidia Z. Stern, 
Alexander Yakobson (editors)

2013

•	 Volume 3: The Nation State 
and Immigration – The Age of 
Population Movements

Anita Shapira, Yedidia Z. Stern, 
Alexander Yakobson, Liav Orgad 
(editors)

2015

Democratic Culture in Israel and 
in the World (Series) (In cooperation 
with Bar-Ilan University Press, 
Publications of the Faculty of Law)

Avi Sagi, Yedidia Z. Stern (editors), 
Hanan Mandel (assistant editor)

Vol. 11:  NIS 100
Vol. 12:  NIS 110
Vol. 13:  NIS 100  
Vol. 14:  NIS 100

The Gavison-Medan Covenant: 
Main Points and Principles

Yoav Artsieli 2004 15

Reinventing Israeli Democracy: 
Thoughts on Modernizing Israel’s 
Political System

Arye Carmon 2009 45

Religion and the Discourse of 
Human Rights

Hanoch Dagan, Shahar Lifshitz, 
and Yedidia Z. Stern (editors)

2013 80

Religion and State in Jewish 
Philosophy: Models of Unity, 
Division, Collision and Subordination

Aviezer Ravitzky 2001 80

The State of Israel: Between 
Judaism and Democracy

Joseph E. David (editor) 2003 80

Prices do not include shipping
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Dear reader,

Israeli democracy is one of the most challenged 
Western democracies. Beyond the challenges 
common to most liberal democracies—such as 
the decline of public trust in government and the 
disruptive impact of the digital revolution—the 
State of Israel must deal with severe external 
threats and deep internal divisions that exert 
constant pressure on its young democracy.

The Israel Democracy Institute (IDI) was 
established in 1991 in order to strengthen Israel›s 
democratic foundations.  Our role has been to 
provide busy decision-makers and the public at 
large with practical, research-based proposals 
for reforms designed to address the fundamental 
challenges facing Israeli democracy.

At present, IDI’s work is geared to advance four major causes: strengthening the 
normative foundations of Israel as a Jewish and democratic state; bolstering Israeli 
governance; creating a broad civic denominator among the various groups that make up 
Israel›s multifaceted society; and balancing national security and civil liberties in the 
struggle against terrorism.

This catalog includes all publications published by IDI since its inception. These 
publications—the products of over two decades of applied research on the society 
and government of Israel—were designed to serve as resources for Israel›s decision 
makers, policy makers, opinion leaders, and researchers in their day-to-day work. This 
catalog presents them in a clear and accessible manner with a view to enhancing public 
discourse and broadening the discussion of these issues.

I wish you an enjoyable and enlightening reading experience,

Yohanan Plesner
President, The Israel Democracy Institute
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