
2020דמוקרטיה   

 נגד

או חינוך ליברלי /פרקטיקה ו  
 פרופסור דן אבנון 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, ראש המחלקה למדע המדינה

 האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, כנס דמוקרטיה במשבר

 ף"תש, סיוון' ל, 22/06/2020



" דמוקרטיה"מה היא 

 בתהליך הפוליטי  

ובחינוך האזרחי בני  

  ?זמננו



? דמוקרטיה פרלמנטרית  
פרלמנטרית כמשל" אופוזיציה"  



 הכנסת לכאורה מוקד התהליך  . פרלמנטריתהיא דמוקרטיה ישראל   –  בעקרון 
 . הפוליטי   

 ...אבל 

 . מוקדי הכרעה אפקטיביים מחוצה לה. הכנסת נחלשת. 1   -- בעשור האחרון  

 .נחלשת יחד עם ירידת עצמת מפלגות( כמוסד)אופוזיציה . 2   

  .  נחלשת חלופה לקואליציה מושלת. 3   

 . הכנסת נחלשה עוד יותר, "קואליציה"היא מרכיב של " אופוזיציה" --   2020מאז 

 

 .  ניתק מהגיון קיומו" דמוקרטיה פרלמנטרית"הבסיס המוסדי של 



?דמוקרטיה חוקתית  
בית משפט עליון-המחשה מיחסי ממשלה  





 
בשעה שמנעה מנציג בית   "הממלכתיותפרמה את "בית המשפט העליון נשיאת 

,  בנימין, שומרון, לשחרור יהודהלציון יובל " הממלכתיבטקס להשתתף "המשפט 
 והבקעההגולן 

 
 27/11/2017, שרת המשפטים

 



? דמוקרטיה ליברלית  
 המחשה מלימודי אזרחות 



המערכת הפוליטית  "שהמנחה הראשון הפותח את תכנית הלימודים הוא העיקרון 
זהו גם ההיגיון שביסוד הדגש החותם את פרק ". ודינמיתתוצג כמערכת פלורליסטית 

 (.  שם" )התלמידים יפנימו את ערכי הפלורליזם והסובלנות: "מטרות תכנית הלימודים

 ...אבל 

קואליציוני קודמים  /התשתית הערכית מלמדת שעקרון ערכי הרוב הפוליטי, בפועל
 . לערכי יסוד כגון הגנה על מיעוטים וזכויות אדם

 .  הערכים שזוכים להחלשה המשמעותית ביותר הנם ערכים ליברליים –למותר לציין 



דמוקרטיה כהשקפת עולם בנויה "
ככלל כקומה שנייה על דמוקרטיה  

כיוון שצורת  , זאת. כצורת ממשל
הממשל הנשענת על הכרעת הרוב  

היא תנאי הכרחי לקיומה של  
היא כשלעצמה מבטאת  . דמוקרטיה

עולם ערכים הדוגל בזכותם של בני  
לקבוע  -כיחידים וכאומות  -אדם 

בדרך של  , בעצמם את גורל מדינתם
 ".  הכרעת רוב

 

 
להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית 

 124' ע, (2016)

 



"  מובני הדמוקרטיה"פרשנות לטקסט המכונה   

לדמוקרטיה ליברלית קוד המתייחס " = עולםכהשקפת דמוקרטיה "
, החוקשלטון " :הזהלכנס בלשון ההזמנה . ]או לדמוקרטיה חוקתית/ו

וכבוד  אדם זכויות , שוויון הכולל מניעת אפליה וגזענות, הפרדת רשויות
 "[.לפרטיותהאדם לרבות הזכות 

 

 -של בני אדם לזכותם "נחותה ביחס דמוקרטיה ליברלית או חוקתית 
בדרך של הכרעת  , לקבוע בעצמם את גורל מדינתם -כיחידים וכאומות 

 ". רוב

 



 ?דמוקרטיה השתתפותית
  המחשה מרדיפת ארגוני זכויות אדם



    ארגוני זכויות אדם' חקיקה נ 2016 – 2011

2011 חוק החרם", חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם" 

2011  חוק הנכבה"  2011-א"התשע(, 40' תיקון מס)חוק יסודות התקציב" 

2011 2011א "חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה התשע  

 "חוק עמותות השמאל"

2016 (תיקון)א "חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה התשע  ,

ביולי   27-נחקק ב)הכנסת : לחוק יסוד 44תיקון מס׳  2016 2016ו  "התשע

 ״מכונה ״חוק ההדחה, (2016



 הוקעה שיטתית ודה לגיטימציה של ארגונים
 החלשתם בזירות ממשל וציבור

 

"מהקומות  , עכשיו ההסתה מגיעה ישירות ממסדרונות הממשלה והכנסת
 ..."  בוגדים , אתם ידעים, קוראים לנו. הגבוהות ביותר

 

"עד לא מזמן עובדי ציבור נפגשו אתנו כי פעלנו להגשים אותן מטרות  .
אלה בני אדם עמם היינו בקשרים  . חומקים מקשר, עכשיו נמנעים

 ".  מצוינים

 

"  הם משתמשים בחוק הנכבה כדי למנוע ממוסדות ואולמות המתוקצבים
 ".  על ידי המדינה לאפשר לנו לשכור את השטחים שלהם



 (ליברליזם)אז איפה אנחנו ואיפה חירותנות 

 ?(ליברלי)או חינוך חירותני  

 הפך לעקרון העל של התהליך הפוליטי ( הקואליציוני)עקרון שלטון הרוב

 .  הדמוקרטי

הממשלה מחויבת לערכי הרוב המרכיב אותה. 

דמוקרטיה או /יש מאבק בין עמדה זו לבין נאמני דמוקרטיה ליברלית ו

 .  חוקתית

הדמוקרטיה את להפוך בשיטתיות פועל הקואליציוני הרוב האחרון בעשור 

  החלשת תוך ,הקואליציוני הרוב של אינטרסים קידום המאפשר למנגנון

   .חלופיים עצמה מוקדי להוות האמורות אזרחית חברה ומוקדי רשויות

דמוקרטית(-ליברל)ה השפה על השתלט הדמוקרטי הרוב 

 

 



 ?  מה לעשות



 רמז לנדרש  

 (.  אנושי-חירותני )הומניסטי -לאתחל חינוך אזרחי ליברל•

 .הומניסטית כאל פרויקט של דור-להתייחס להתחדשות אזרחית ליברל•

-ליצור קואליציות של יחידים וארגונים אזרחיים המחויבים לערכי יסוד ליברל•

 .הומניסטים

 .  הומניסטית-להחיות שפה ליברל•

 .  ללמד ערכים דרך מעשים•

 .  ליזום מעשים לאור ערכים•

 ".  ממלכתית"להפסיק לייחל לשינוי שיגיע מהנהגת מערכת החינוך ה•

 



 מחקרים עליהם מבוססים הדברים

 15 – 3גילוי דעת . רובית, לאומנית, אתנית :האזרחות החדשה(. "2016)דן אבנון . 

 

 Danielle Celermajer & Dan Avnon (2019). Human Rights Under “Democratic” 
Pressure: Navigating a Path Between Truth and Politics. Human Rights Quarterly 
41:672 – 700. 

 

 ממלכתיות ישראלית, (עורך)מתוך ידידה שטרן (. עתיד להתפרסם, 2020)דן אבנון .
 .  המכון הישראלי לדמוקרטיה :ירושלים


