רשימת מונחים במדע המדינה
סיוון תשפ"ב – יוני 2022

הקדמה
את רשימת המונחים במדע המדינה הכינה הוועדה למונחי מדע המדינה של האקדמיה ללשון העברית.
הוועדה הוקמה בשנת תשע"ג ( )2013והחלה בעבודה הסדירה בשנת תשע"ד (שלהי .)2013
בשנת תש"ף סיימה הוועדה את הקריאה הראשונה של הרשימה ,והרשימה נשלחה לביקורת של אנשי מקצוע
ושל חברי האקדמיה ועובדי המזכירות המדעית .בשנת תשפ"א דנה הוועדה בהערות שהתקבלו וגיבשה את
הרשימה הסופית.
בטבת–אדר תשפ"ב נדונה הרשימה בוועדת המינוח המרכזית בארבע ישיבות .הרשימה אושרה במליאת
האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום כ"ט באייר תשפ"ב 30 ,במאי .2022

חברי הוועדה
מקרב אנשי המקצוע – פרופ' דן אבנון (יו"ר) ,פרופ' אורן ברק (מתשע"ח) ,פרופ' יצחק גל-נור ,פרופ' הנרייט
כלב-דהאן (מתשע"ח) ,ד"ר גייל טלשיר ,ד"ר אפרת קנולר ,פרופ' מיכאל קרן (מתשע"ו); חברי האקדמיה
ללשון העברית – פרופ' דוד רוזנטל ,פרופ' עפרה תירוש־בקר .מרכזת הוועדה :רונית גדיש.
עוד שימשו בוועדה אנשי המקצוע – ד"ר ניר ברק (עד תשע"ז) ,ד"ר איל חוברס (עד תשע"ז) ,פרופ' אסף מידני
(עד תשע"ז) ,ד"ר מיכל נויבואר-שני (עד תשע"ו) ,ד"ר ניסים ערקובי (עד תשע"ו) ,ד"ר נדיר צור ז"ל (יו"ר; עד
מותו בתשע"ד); מרכזת הוועדה צופי שקלים (עד תשע"ז).

על הוועדה ועל עבודתה
בשנת תשע"ג ( )2013יזם ד"ר נדיר צור ז"ל את הקמת הוועדה .לאחר קבלת ברכת הדרך מן האקדמיה ללשון
העברית הוא פנה אל פרופ' דן אבנון מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית ורתם אותו למיזם.
ד"ר צור ופרופ' אבנון ביקשו מן האגודה הישראלית למדע המדינה שבראשה עמד באותם הימים פרופ' יצחק
גל-נור ,שתפרוס את חסותה על הוועדה ותהיה שותפה לעבודתה.
באייר תשע"ג (מאי  )2013התקיימה ישיבת הכינון של הוועדה בהשתתפות צופי שקלים ,מרכזת הוועדה
מטעם האקדמיה .בישיבה הוחלט על הרכב הוועדה :נציגי מחלקות מדע המדינה מן האוניברסיטאות ומן
המכללות ובהם חוקרים ומלומדים במדע המדינה (כולל ייצוג ליחסים בין־לאומיים ומדיניות ציבורית) ,נציג
האגודה הישראלית למדע המדינה ונציגי האקדמיה ללשון עברית .עוד הוסכם כי בוועדה יהיה ייצוג מגדרי
נאות .בישיבה אושרה רשימה ראשונה של מונחים לדיון.
את רשימת המונחים לעבודת הוועדה הכינו תלמידי המחקר יערה פוגל-אהרוני וניר ברק מן האוניברסיטה
העברית בהנחיית פרופ' אבנון .רשימה זו הצטרפה לרשימת מונחים שהציע ד"ר צור .במהלך עבודת הוועדה
נוספו מונחים שהתקבלו מדי פעם בפעם מאנשי מקצוע ומן הציבור הרחב.
1

הוועדה הציגה את עבודתה בכנסי האגודה ישראלית למדע המדינה בשנים  2015ו־ .2019המושב בכנס של
שנת  2015הוקדש לזכרו של ד"ר נדיר צור ז"ל ,שלצערנו הלך לעולמו בטרם עת.
בשנים תשע"ד–תשפ"א ( )2020–2013קיימה הוועדה כ־ 45ישיבות ,והכינה מילון שבו כ־ 220מונחים .ברשימה
מוצעות במקרים רבים חלופות עבריות למונחים לועזיים ,אך יש שהמונחים הלועזיים נותרו בעינם – מקצתם
משום שהתאזרחו בשיח המקצועי ומקצתם משום שהיה קושי למצוא להם חלופה הולמת .הוועדה אימצה
מונחים עבריים רבים שכבר אושרו באקדמיה ללשון העברית ,אך במקרים אחדים היא הציעה חלופות
עבריות אחרות מאלו שנקבעו .בשיקולי הוועדה הובאה בחשבון התאמת החלופות העבריות למשמעות
המדויקת של המונח הלועזי ולשימוש במונח במחקר ובהוראה של מדע המדינה .מקצת המונחים שהגיעו
לשולחן הוועדה – בעיקר כאלה שהם משניים לתחום מדע המדינה – הוסרו מן הרשימה.
הוועדה מכבדת את זכרו של ד"ר נדיר צור שיזם את הקמתה ועמד בראשה עד לפטירתו בשלהי תשע"ד
(.)2014
המונחים מסודרים לפי סדר ה־ ;ABCהמונחים באדום – חידוש או שינוי קביעה.
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מונח עברי

הסבר

.1

וִ ּתּור עַ ל כס

.2

מ ְחלְ טָ נּות

.3

מ ְחלְ טָ נִי

.4

יּותּיּות
ַאח ָר ִ
ְ

.5

ִסּגּול ַּת ְרּבּות

.6

פְ עִ ילָנּות

.7

שַ ְח ָקן

.8

ִמ ְמשָ ל [בארצות הברית]

.9

הַ ע ֲָדפָ ה ְמתַ ֶּקנֶּת

.10

ּגִ ילָנּות

פעולה לקידום פעיל ומכוון של
אוכלוסייה מוחלשת במטרה לחזקּה
אפליה על בסיס גיל

.11

סוֹכְ נּות

גוף המניע ומבצע פעולות (פוליטיות)
במכוון

.12

ס ֶּדר יוֹם; ס ֶּדר יוֹם
ַרעֲי ֹונִי

.13

ִמפְ ָלגָה ִמצְ ָרפִ ית

.14

הַ ְסעָ ָרה

מפלגה המייצגת או שואפת לייצג
מגוון של קבוצות
התססה של קבוצות או של ההמון

.15

ּגִ ּיּוש

יצירת גוש פוליטי מכמה סיעות

.16

אֲ חרּות

.17

חֲ נִינָה ִקּבּוצִ ית

לאסירים פוליטיים וכדומה

.18

ַאלִ -מ ְש ְט ָרנּותָ ,א ַנ ְרכִ יזְ ם

התנגדות לכל שלטון שהוא ,בעיקר של
המדינה ,והעדפת שלטון עצמי וחיים
בקהילות קטנות

.19

ַאלִ -מ ְשטָ רָ ,אנ ְַרכִ ָּיה

.20

יקלִ יזְ ם
ַאנ ְִטיְ -קל ִר ָ

.21

אַ פַ ְר ְטהַ יְד

.22

א ֹוטַ ְר ִק ָּיה

.23

ִמ ְשטָ ר סַ ְמכּותָ ִני

.24

ִשלְ ט ֹון י ִָחיד

התפטרות או פרישה מתפקיד של מלך
מכהן
תפיסה או מצב שלפיהם לשליט יחיד,
לקבוצה או לסיעה פוליטית יש שליטה
מוחלטת במערכת הפוליטית

מונח אנגלי
abdication
absolutism

absolutist
אחריות למסור דין וחשבון מלא (בדרך
כלל פומבי) על פעולה שלטונית או
מנהלית
תהליך שבו יחידים או קבוצות
רוכשים מאפייני תרבות של קבוצה
אחרת במגע ישיר ובמהלכו הקבוצה
נבלעת בתרבות הנרכשת

accountability

acculturation

activism
actor
administration
affirmative action
ageism
agency
agenda
aggregate party
agitation
alignment
alterity
amnesty
anarchism

anarchy
תנועה או אידאולוגיה הפועלות נגד
מיסוד דת או הענקת זכויות יתר
ועוצמה רשמית לאנשי דת או
למוסדות דת

anti-clericalism, anticlericalism

apartheid
שיטה של הספקת כל הצרכים באופן
עצמי

autarky, autarchy
authoritarian regime
autocracy
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.25

ִש ְחרּור עַ צְ ִמי,

auto-emancipation,

א ֹוט ֹואמַ ְנצִ יפַ צְ ָיה
.26

אוֹטוֹנו ְֹמיָה

.27

ִה ְתנַהֲ גּותָ נּות

.28

ל ְָחמּות

.29

יתי [כגון 'רשות
ּדּוּ-ב ִ

autoemancipation
autonomy
תאוריה שלפיה חקר תופעות חברתיות
צריך להיות מוגבל לבחינת ההתנהגות
של בני אדם

behaviorism

belligerency
bicameral

מחוקקת דו-ביתית']

.30

יתּיּות
ּדּוּ-ב ִ

.31

ּדּוִ -מפְ לַגְ ִּתי

.32

ּבִ ירו ְֹק ַר ְטיָה

.33

ִמ ְשטָ ר ּבִ ירו ְֹק ָר ִטי

.34

ִמפְ ֶּלגֶּת חֶּ בֶּ ר

.35

ה ֹונְתָ נּות [ ַקפִ יטָ לִ יזְ ם]

.36

ִמפְ ָלגָה כוֹלְ ָלנִית

.37

ַּגנְזָ ר [צֶּ ְנז ֹור]

]censor [n.

.38

ַּגנְזָ רּות [צֶּ ְנזּו ָרה]ּ ,גִ נְזּור
[צִ נְזּור]

censorship

.39

ִרכּוזִ ּיּות

centralism

.40

ִה ְתמַ ְרכְ זּות

.41

ִק ְסמָ ה

.42

שוֹבִ ינִיזְ םַ ,קנָאּות
לְ אמָ נִית

.43

ִאּזּונִים ּובְ ל ִָמים

checks and balances

.44

צִ ּבּור הָ אֶּ זְ ָר ִחים

citizenry

רשות מחוקקת המורכבת משני בתים,
לרוב על בסיס ייצוגים שונים (אזורי,
יתּיּות
מעמדי וכדומה) .ראו גם חַ דּ-ב ִ
שקשור לשתי מפלגות; שנעשה
בשיתוף פעולה בין נציגים משתי
המפלגות הגדולות

bicameralism

]bipartisan [adj.

bureaucracy
משטר שבו השליטה נתונה במידה
רבה בידי פקידי השלטון
מפלגה המתבססת על קבוצה מוגדרת
ומגובשת (כגון אצולה או מנהיגות
חברתית) והחברות בה מוגבלת
לקבוצה זו בלבד
שיטה כלכלית המתאפיינת בתמיכה
בבעלות פרטית על רכוש ,בחופש קניין
ובשוק חופשי
מפלגה המייצגת או שואפת לייצג את
כל הקבוצות בחברה למרות השונּות
ביניהן

שאיפה של מתמודדים פוליטיים
למרכז הרעיוני-הפוליטי כדי למשוך
קולות רבים ככל האפשר

bureaucratic regime
cadre party

capitalism

catch-all party

centrism

charisma
התמסרות לא ביקורתית למדינה,
ללאום או למנהיג (על שם ניקולא
שובין ,חייל צרפתי שהיה מסור
לנפולאון באופן קיצוני)

chauvinism

[במדינה]

.45

סַ ְרבָ נּות אֶּ זְ ָר ִחית

.46

אֶּ זְ ָר ִחּיּות

civil disobedience
סדר אזרחי ושלטון

civility
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.47

ְקל ִרי ָקלִ יזְ ם

.48

מּורנּות
ְּת ָ

.49

י ְַח ָּדה

.50

הַ כְ ָרעַ ת-יַחַ ד

.51

ע ְקּבָ ה

.52

קוֹל ֹו ְנ ָיאלִ יזְ ם

colonialism

.53

קוֹל ֹונִיזַ צְ יָה

colonization

.54

ִמ ְש ָּתף [קוֹמּונָה]

.55

ְק ִהלָתָ נִי

.56

ְק ִהלָתָ נּות

.57

ק ֹונְקו ְֹר ָּדט

.58

ַּתאֲ ִחיד [ק ֹונְפד ַר ְציָה]

.59

ִמ ְסכ ִָמי

.60

ִמ ְסכָם [ק ֹונְסֶּ נְזּוס]

.61

ּבְ ִנּיַת ִמ ְסכָם

.62

ּדמו ְֹק ַר ְטיָה ִמ ְסכ ִָמית

.63

הֶּ ְחּבר

.64

הֶּ ְחּב ִרּיּות

.65

צִ ּבּור ְמיצָ גִ ים

.66

ְמיצָ ג

.67

ח ָקתָ נּות

.68

הַ צְ ּבָ עַ ת ִאי-אמּון
מַ ְרכִ יבָ ה

clericalism
מערכת יחסים בין שני צדדים שבה
הצד החזק יותר מעניק הטבות לצד
החלש (לקוח) תמורת רווח פוליטי

clientelism

coalition
מערכת יחסים בעולם התעשייה שבה
המועסקים או נציגי איגוד העובדים
הם חברים שווי זכויות בחבר
המנהלים של המיזם התעשייתי ובעלי
זכות הצבעה
אנשים שהם חברי קבוצה או נתפסים
בעיני אחרים כחברי קבוצה

אורח חיים של שיתוף ללא בעלות
ובחלוקה של רווחי העבודה

codetermination

cohort

commune
communitarian
communitarianism

הסכם בין הכנסייה (לרוב הווטיקן)
למדינה החילונית לקביעת מערכת
היחסים ביניהם
קבוצת מדינות בעלות מטרות
משותפות ,לרוב כלכליות או
ביטחוניות ,המאוגדות בהסכם או
באמנה

concordat

confederacy; confederation

consensual
הסכמה או התאחדות של דעות בנושא
מסוים

consensus
consensus building
consensus democracy

consociation
צורת ממשל המתאימה במיוחד
לחברות חצויות או רב-תרבותיות –
מבוססת על הסכמה של שיתוף עוצמה
בין נציגי עיליות (אליטות) תוך
הבטחת ייצוג לכלל הקבוצות
החשובות במדינה
כלל הבוחרים או התושבים במחוז
בחירה המיוצג על ידי נציג נבחר

consociationalism

]constituency [voters; residents
]constituent [n.; voter or resident

עמדה המביעה הערכה וכבוד כלפי
החוקה ,שלטון החוק והליכים
חוקתיים

constitutionalism

constructive vote of noconfidence
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.69

קו ְֹרפו ָֹר ִטיזְ ם

.70

ַּת ְרּבּות ֶּנגֶּד

.71

הַ ע ֲָדפַ ת ְמק ָֹרבִ ים

.72

ּבּותית
אקוֹלוֹגְ יָה ַּת ְר ִ

.73

ִסבְ רּור [ניהוג מבוסס
מידע]

.74

פו ְֹררּות

.75

ּדה-קוֹל ֹונִיזַ צְ יָה

.76

ְמ ִדינַת צְ לָלִ ים

.77

פרּוק ִמּסּוד

.78

הַ פְ סָ לָה

.79

ִּדּיּון

.80

ּדמו ְֹק ַר ְטיַת ִּדּיּון,
ּדמו ְֹק ַר ְטיָה ִּדּיּונִית

.81

מַ לְ ִהיג [ּדמָ גוֹג]

.82

מַ לְ ִהיגּות [ּדמָ ג ֹוגְ ָיה]

.83

ּדמו ְֹק ַר ְטיָה

.84

ּדמו ְֹק ָר ִטיזַ צְ ָיה

.85

חוֹבָ ִתי

.86

חוֹבָ ִתּיּות

.87

כ ְָרחָ נּות [ּדטֶּ ְר ִמינִיזְ ם]

.88

יקה
ִּדיָאל ְֶּק ִט ָ

.89

רו ָֹדן

.90

רו ָֹדנּות

.91

ִּדיפְ ל ֹומַ ְטיָה

.92

ְמש ַלל זְ כּות הַ צְ ּבָ עָ ה;
ְמש ַלל זְ כּות[ -כגון

שיטה פוליטית שבמרכזה התאגדויות
הכוללות מעסיקים ועובדים; תהליכי
משא ומתן בין ממשלה ,איגודי עובדים
ומעסיקים

corporatism

counterculture
cronyism
cultural ecology
חקר השליטה והארגון הפנימי של
מערכות (טבעיות או מלאכותיות)
שמתקיימות בהן פעולות שיטתיות
בעלות השפעה הדדית
תהליך שבו בוחרים נעים ממחויבות
למפלגה או לסדר יום מובחן אל עמדה
של היעדר מחויבות מעין זו ,וכך חלה
החלשה של מפלגות
תהליך שבו קולוניה הופכת למדינה
עצמאית ומאמצת מאפיינים של
ריבונות

cybernetics

dealignment

decolonization

deep state
deinstitutionalization
delegitimization, delegitimation
דיון מושכל המבוסס על ידע ,מניח
רציונליות וחותר להסכמה

deliberation
deliberative democracy

(אדם) הצובר כוח פוליטי באמצעים
רטוריים על ידי נגיעה ברגשות הקהל
והובלתו לפעולה

demagogue

demagoguery, demagogy
democracy
democratization
deontic
מערכת מוסר המבוססת על חובות
מוסריות
תפיסה שלפיה לבחירה אנושית אין
השפעה סיבתית בכינון סדרים
חברתיים ופוליטיים

deontology

determinism

]dialectic [n.
dictator
dictatorship
diplomacy
disenfranchised

משולל זכות אזרחות]
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.93

ידע
ידע; מ ָ
ִסלּוף מ ָ

disinformation

יס ִאינְפו ְֹרמַ ְציָה]
ְמסַ לף ִ[ּד ְ

.94

ָּדבק ּבְ ִמ ְשנָת ֹו

המטיף ל ִמ ְשנָה מסוימת באופן עיוור

.95

ִמ ְשנָה [ּדו ְֹק ְט ִרינָה]

.96

יסטוֹפְ יָה
ִּד ְ

מכלול האמונות ,הרעיונות
והפרקטיקות באסכולה ספרותית,
אומנותית או פוליטית
אוטופיה שלילית; מקום ,חברה,
מדינה ותרבות שבהם המצב הוא
הגרוע ביותר שאפשר להעלות על
הדעת

.97

ּדמ ֹו ְק ַר ְט ָיה ְמק ֶּּו ֶּנת

.98

ִשוְ י ֹונִי; ִשוְ י ֹונַאי [דוגל

doctrinaire
doctrine

dystopia

e-democracy
egalitarian

בשוויון]

.99

ִשוְ י ֹו ָנאּות

.100

ּבְ ִחירו ִֹתי [אל ְֶּקטו ָֹרלִ י]

.101

צִ ּבּור ּבוֹחֲ ִרים [בקיצור:

egalitarianism
למשל' :שיקולים בחירותיים'
(שיקולים אלקטורליים)

electoral
electorate

ּב ֹוחֲ ִרים]

.102

הֶּ ְחסם [אֶּ ְמּבַ ְרּגוֹ]

ִ .103ש ְריּון

embargo
שמירה או הקצאה של דבר מה מראש,
כגון מקום ברשימה; יצירת מצב
שיבטיח שדבר מה לא יתבטל בעתיד,
כגון חוק או מעמד

ְ .104סבִ יבָ תָ נּות
.105

ע ֲָד ִתּיּות [אֶּ ְתנִּיּות]

.106

ע ֲָדתָ נּות [אֶּ ְתנוֹצֶּ נ ְְט ִרּיּות]

environmentalism
שייכות לקבוצה בעלת מסורת ותרבות
ייחודית ,בדרך כלל על בסיס עבר
משותף ,והזדהות עימה
נטייה לבחון את המציאות או תופעה
כלשהי מנקודת השקפה של התרבות
הייחודית של קבוצת המוצא של
המתבונן

 .107פָ ִשיזְ ם
.108

מַ אֲ חָ ִדּיּות [פד ָרלִ יזְ ם]

 .109מַ אֲ חָ ד

.112

ethnicity

ethnocentrism

fascism
קידום של משטר מַ אֲ חָ ִדי (ראו מַ אֲ חָ ד)
כשיטת ממשל – בדומה למגמות
הקיימות באיחוד האירופי
משטר המבוסס על ברית של מדינות
עצמאיות ובו חלוקת סמכויות בין
השלטון המרכזי לשלטון המדינתי.
ראו גם מַ אֲ חָ ִדּיּות

 .110פ ִמינִיזְ ם
 .111פאו ָֹדלִ ּיּות

entrenchment

federalism

federation

feminism
ארגון חברתי וכלכלי המאופיין במדרג
חברתי נוקשה של חלוקה לאדונים,
לוואסלים ולצמיתים

נְאּום הַ ָּתשָ ה [פִ ילִ יּבַ ְסטֶּ ר]

feudalism

]filibuster [n.
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 .113עִ לּות

מעבר של אוכלוסייה ממעמד בינוני
וגבוה לשכונות מצוקה ושינוי אופי
השכונה

ּ .114גְ לוֹּבָ לִ יזַ צְ יָה
ּ .115גְ לו ָֹקלִ יזַ צְ יָה
ִ .116מ ְמשָ לּות

globalization
התאמה של תהליכים מקומיים
לתהליכים עולמיים וההפך
היכולת למשול

ְ .117מ ִשילּות
ִ .118מ ְמשָ ל; מֶּ ְמשָ לָה
.119

ַארּגְ נּות
ִא ְרּגּון נֶּבַ עִ ,ה ְת ְ
נֶּבַ ע

 .120הֶּ גְ מ ֹו ְניָה

 .123אֱ נו ְֹשתָ נּות

יישום בפועל של השלטון
התארגנות חברתית שצומחת מלמטה,
מתוך צרכים של קבוצות ומגזרים
קבוצה או אומה דומיננטית החולשת
או משפיעה בצורה ניכרת על סביבתה

governability
government
grassroots organization,
grassroots organizing
hegemony
humaneness

תפיסה המעמידה את האדם – צרכיו,
ערכיו וכבודו – במרכז
גישה הדוגלת במחויבות לרווחתם של
בני אדם ללא הבחנה ביניהם

ִ .124אידאוֹלוֹגְ יָה
.125

glocalization

governance

 .121אֱ נו ִֹשּיּות
 .122אֱ נוֹשָ נּות

gentrification

humanism
humanitarianism
ideology

הֲ לִ יְך הַ ָּדחָ ה [של נושא

impeachment

משרה]

ימפֶּ ְר ָיאלִ יזְ ם
ִ .126א ְ
ּ .127תוֹסַ פְ ִּתּיּות

imperialism
קידום מדיניות על ידי סדרה של
שינויים קטנים ומדודים

 .128הֶּ ְחּדר ִמ ְשנָה

incrementalism
indoctrination

[ ִאי ְנּדו ְֹק ְט ִרי ַנ ְצ ָיה]

ִ .129מּסּוד

institutionalization

ִ .130מפְ ָלגָה ְמשַ לֶּבֶּ ת

integration party

ִ .131ה ְתּבַ ְּדלּות

isolationism

ִ .132מ ְתּבַ ּדל
ִ .133מ ְשפּוט
 .134חּונְטָ ה

isolationist
עיסוק גובר של בתי המשפט בסוגיות
פוליטיות ,מוסריות ,חברתיות וכדומה
(רווח "משפטיזציה")
קבוצת אנשים השולטים בממשל
מדיני .במקור הכוונה למי שהגיעו
לשלטון אחרי מהפכה או הפיכה
צבאית

ִ .135מבְ נה ְשארּות

judicialization

junta

kinship structure

 .136כ ְַשרּות

legitimacy

 .137כִ ְשרר

legitimate [v.], legitimize

 .138כִ ְשרּור

legitimation, legitimization

רּותּיּות
 .139ח ִ

תפיסה הדוגלת בחירות הפרט

 .140חרּותָ נּות

תפיסה שלפיה חירות הפרט היא ערך
עליון ועל כן אין להגבילּה
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liberalism
libertarianism

ְ .141מ ִדינוֹת ּתוֹאֲ מוֹת

like-minded states

הַ ְש ָקפָ ה
 .142שַ ְדלָנּות

פעולות של חברי קבוצות בעלי עניין
לגיוס תמיכה במטרותיהם בקרב חברי
בית הנבחרים

ְ .143מקו ִֹמּיּות
 .144הַ ְמ ָקמָ ה

locality
ההפך מן גלובליזציה; לעיתים מוצע
כ'תרופה' לבעיות שהגלובליזציה
מביאה עימה

 .145רּבָ נִי
 .146רּבָ נּות
 .147הֶּ ְסמך

localization

]majoritarian [adj.
התפיסה כי דמוקרטיה משמעותה
תהליך מסודר של הצבעה ויישום
הצבעות אשר התקבלו ברוב
הוראה או הסמכה הניתנת לגורם
מסוים לפעול בצורה מסוימת בעניין
ציבורי

ִ .148מפְ ֶּלגֶּת הֲ מ ֹו ִנים
ּׁשּורים
ִ .149שלְ ט ֹון ּבַ עֲלי כִ ִ

]lobbying [n.

majoritarianism

]mandate [n.

mass party
שיטת משטר שבה מינוי בעלי
תפקידים ציבוריים תלוי בכישורים
בלבד

meritocracy

ִ .150ספר-עָ ל

metanarrative

 .151צְ בָ ָאנּות

militarism

ִ .152מילִ יצְ יָה

]militia [private paramilitary group

 .153מו ֶֹּד ְרנִיזַ צְ יָה

modernization

ְ .154מלּוכָנּות

monarchism

ִ .155מ ְשטָ ר ְמלּו ָכ ִני

monarchy

 .156מוֹנוֹפוֹל

monopoly

 .157הַ ע ֲָדפַ ת ְקרוֹבִ ים
יט ָרלִ ּיּות
 .158נ ְ
ִיהילִ יזְ ם
 .159נ ִ

 .160נ ְִרמּול

nepotism
מדיניות הדוגלת באי־הזדהות ובאי־
התערבות במאבקים בין־לאומיים
אמונה כי החברה נמצאת במצב כה
רע ,עד שרק הרס של כל המוסדות
החברתיים והפוליטיים הקיימים
יוביל לשינוי או לשיפור במצב; דחייה
של כלל הערכים והאמונות הקיימים
הבאת יחסים בין שתי מדינות (או
ישויות פוליטיות) למצב תקין ולשגרה

ִ .161שלְ טוֹן אֲ סַ פְ סּוף

.165

normalization

oligarchy
הפיכת מושג או תופעה למדידים

 .164נֶּגְ ָּדה
ִמזְ ַר ְח ָּתנּות [או ְֹר ֶּינְטָ לִ יזְ ם]

nihilism

ochlocracy, mob rule

ִ .162שלְ טוֹן קֹמֶּ ץ
 .163הַ ְמ ָּד ָדה

neutrality

operationalization
opposition

עמדה שלפיה 'המזרח' הוא אקזוטי,
דמיוני ,אידיאלי (מונח ביקורתי)
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Orientalism

ְ .166שלוֹמָ נּות
ְּ .167דפּוסָ ה

האמונה כי כל המלחמות אינן
לגיטימיות או אינן מקובלות כדרך
פעולה לפתרון סכסוכים
סדרת הנחות יסוד והשערות על אודות
תחום מחקר המכתיב את שאלות
המחקר ,את קורפוס המחקר ואת
התשובות האפשרויות

ְּ .168דפּוסָ ִתי

pariah state

ִ .170שיטָ ה פַ ְרלָמֶּ נְטָ ִרית

parliamentary system

ִ .171מפְ לַגְ ִּתי

 .173פַ ְטרוֹנּות
ַ .174אבְ הָ תָ נּות

paradigm

paradigmatic

ְ .169מ ִדינָה מ ְקצָ ה

ִ .172מפְ לְ גָנּות

pacifism

]partisan [relating to a party; adj.
תמיכה קנאית במפלגה ,במנהיג או
ברעיון
שלטון הרואה את אזרחיו חסרי ידע
או יכולת או ניסיון לקבל החלטות
בעבור עצמם
( )1מבנה משפחתי שבו האב הוא בעל
הסמכות ,כבוד ,רכוש וזכויות יתר; ()2
מונח ביקורתי המכוון לשליטת גברים
במוסדות חברתיים ופוליטיים

 .175מ ֹול ְַד ָּתנּות

partisanship
paternalism

patriarchy

patriotism

 .176הַ ְדמָ תָ ה

personalization

לּורלִ יזְ ם
 .177פְ ָ

pluralism

ִ .178שלְ ט ֹון ּבַ עֲלי הוֹן

plutocracy

ְ .179מ ִדינִּיּות

policy

יטי
 .180פוֹלִ ִ

political

 .181מַ ַּדע הַ ְמ ִדינָה

political science

יקאי
יט ַ
 .182פוֹלִ ִ

politician

יטיזַ צְ יָה
 .183פוֹלִ ִ

politicization

יקה
יט ָ
 .184פ ֹולִ ִ
ִ .185שלְ טוֹן ַרּבִ ים
 .186הֲ מ ֹונָאּות

politics
לטובת הכלל (לפי אריסטו ור"א
דאהל)
( )1היסמכות על 'רצון העם' כהנחיה
למובילי המדיניות ( )2פניית
פוליטיקאים לרגשות הציבור על
חשבון שימוש בנימוקים המבוססים
על נתונים ועובדות

ִ .187שּתּוף עָ צְ מָ ה

polyarchy
populism

power sharing

 .188מַ ע ֲִשי

pragmatic

 .189מַ ע ֲִשּיּות

pragmatism

יאּותית
ִ
ִ .190שיטָ ה נ ְִש

presidential system

ּ .191בְ ִחירוֹת מַ ְק ִּדימוֹת,
מַ ְק ִּדימוֹת

primaries

ִ .192ק ְדמָ ה

progress
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~דמָ נִי
ִ .193ק ְ

רק בהקשר של מדע המדינה

ִ .194ק ְדמָ נּות

progressiveness

 .195טּובִ ין צִ ּבּו ִר ִּיים

public goods

 .196הֲ פִ יכָה

]Putsch [Ger.], coup d'état [Fr.

ִ .197מ ְניָן ח ִקי
ִ .198שקּול ְמ ִדי ָנ ִתיִ ,ה ָּגי ֹון
ְמ ִדי ָנ ִתי

progressive

quorum
משמש גם 'הֶּ גיון המדינה'' ,טובת
המדינה'

ּ .199גִ ּיּוש מחָ ָדש

raison d'état
realignment

ְ .200מצִ יאּותָ נּות [רָאלִ יזְ ם]

realism

יקה ְמצִ יאּותָ ִנית
יט ָ
 .201פ ֹולִ ִ

realpolitik

ִ .202מ ְשטָ ר
.203

הֶּ גְ לם [של מושגים]

עיקרון שלפיו יש סדר פוליטי או
מסגרת פוליטית
ייחוס קיום ממשי לישויות מופשטות
כגון מדינה ,עיקרון כלכלי מארגן ,ערך
כספי

regime
reification

 .204הֲ ָדתָ ה

religionization

ָּ .205ד ִתּיּות

religiosity

יקה
ֶּ .206רפּוּבְ לִ ָ

מדינה שאיננה מונרכייה

ֶּ .207רפּוּבְ לִ י ָקנִּיּות
 .208רוִ יזְ י ֹו ִניזְ ם

republicanism
( )1עמדות המשנות את הפרשנות
המקובלת עד לאותה עת; ( )2זרם
מרכזי בציונות בצידה הימני של המפה
הפוליטית

ְ .209מ ִדינָה סו ֶֹּר ֶּרת

.212

rotation
הפעלה של משטר

rule

פְ ִרישָ ה [ממדינה]

secession

ִ .213מפְ ֶּלגֶּת ִמגְ זָ ר
ּ .214בִ ְטחּון

sectoral party, sectorial party
ייחוס משמעות ביטחונית לתופעה
(רווח "ביטחוניזציה")

ֶּ .215רשֶּ ת ּבִ ְטח ֹונִית
ִ .216שלְ ט ֹון עַ צְ ִמי; ִמ ְמשָ ל
עַ צְ ִמי

revisionism

rogue state, rogue nation

 .210סֶּ בֶּ ב
ִ .211שלְ טוֹן

republic

securitization
security network

יכולת של חברה מאורגנת להגדיר
לעצמה עקרונות וסדרים שלטוניים
וליישמם

 .217הַ פְ ָר ַדת ִמ ְמסָ ד ָּד ִתי
ּומ ִדינָה
ְ

self-rule; self-government

separation of church and state

 .218הַ פְ ָר ַדת ָרשּויוֹת

separation of powers

ּ .219בַ ְדלָנּות

separatism

ּ .220בַ ְדלָן; ּבַ ְד ָלנִי

separatist

 .221מֶּ ְמשֶּ לֶּת צְ לָלִ ים

shadow government

ְ .222שבִ יתַ ת שֶּ בֶּ ת

sit-in
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ִ .223מפְ ֶּלגֶּת שֶּ לֶּד

 .224חֶּ בְ ָרתָ נּות

מפלגה שבסיס גיוסה צר ,מונהגת בידי
קומץ מנהיגים או עסקנים ,מספר
חבריה מועט והיא נעדרת עמדה
אידאולוגית מפותחת
אידאולוגיה חברתית הרואה בעלּות
ציבורית על רכוש ואמצעי ייצור
כהוגנת וראויה יותר מבעלּות פרטית
ודוגלת בשוויונאות מסוגים שונים

skeleton party

socialism

ַ .225אחֲ וָה

solidarity

 .226סַ ְח ִריר

]spin [n.

 .227מַ צַ ב הַ טֶּ בַ ע
ְ .228מ ִדינ ִָתּיּות

במחשבה מדינית :מצבו (המדומיין)
של האדם ללא מדינה ,ממשל ,חוקים
וכו'
היותה של התאגדות מדינית מתפקדת
לפי אפיוניה של מדינה

ְ .229מ ִדי ַנאי

ְ .232מ ִדינָתָ ִני

stateness
statesman

ְ .230מ ִדינָאּות
ְ .231מ ִדינָתָ נּות [אטָ ִטיזְ ם]

state of nature

statesmanship
מעורבות רבה של המדינה בהיבטים
שונים של חיי אזרחיה
דוגל במדינתנות

statism, étatisme
statist, étatist, étatiste

 .233אֶּ ְס ְט ָרטֶּ גְ יָה

strategy

 .234זְ כּות הַ צְ ּבָ עָ ה

suffrage

 .235עֶּ לְ י ֹונָאּות
ִ .236שלְ ט ֹון מ ְמ ִחים

ְּ .237תחּומָ ִתּיּות

אמונה בעליונותה של קבוצה אנושית
אחת (בעיקר של גזע מסוים) על בני
אדם אחרים
שלטון של פקידים בעלי מומחיות
גבוהה המשתתפים בתהליכי עיצוב
מדיניות ,פעילים לרוב בארגונים
מדרגיים וממלאים תפקידים
המשויכים לנבחרי ציבור
התנהגות אנושית ,חברתית ופוליטית
המביאה להישג תחומתי
(טריטוריאלי)

ִ .238שלְ ט ֹון ַא ְנשי ָּדת
ִ .239מ ְשטָ ר לוֹפְ תָ נִי
.240

משטר רודני או חד-מפלגתי ,שבו כל
תחומי החיים כפופים לשלטון

territoriality

totalitarian regime
totalitarianism

 .241עָ ִריצּות הָ ֹרב

tyranny of the majority
ראו גם רו ָֹדנּות

tyranny, despotism

 .243עָ ִריץ

tyrant, despot

 .244אּולְ ִטימָ טּום
.245

technocracy

theocracy

לוֹפְ תָ נּות [טוֹטָ לִ יטָ ִריזְ ם]

 .242עָ ִריצּות

supremacism

ultimatum

יתי [כגון 'רשות
חַ דּ-ב ִ

unicameral

מחוקקת חד-ביתית']

יתּיּות
 .246חַ דּ-ב ִ

רשות מחוקקת המורכבת מבית אחד;
רשות מחוקקת כזו היא ָרשּות

12

unicameralism

 .247כְ לַל-אֱ נו ִֹשּיּות

יתית .ראו גם ּדּו-
ְמחו ֶֹּק ֶּקת חַ דּ-ב ִ
יתּיּות
ּב ִ
במחשבה פוליטית – האמונה בערכים,
פרקטיקות ,זכויות ועוד אשר תקפים
במנותק מתרבות ,זמן או מרחב

 .248חו ְֹמסַ ן ִשלְ טוֹן ,חו ְֹמסָ ן

usurper

ִ .249ק ְרּבּון
 .250מַ ְת ִריעָ ן
 .251הַ ְרּבָ בָ ה

universalism

victimization
אדם המתריע על שחיתות ,על מחדלים
וכיו"ב בארגון
מיוריזציה; יצירת רוב באופן טכני
בבית נבחרים ,במפלגה וכדומה
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whistleblower

