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 רשימת מונחים במדע המדינה 

 2022 יוני  –תשפ"ב  סיוון

 הקדמה 

המדינה  הרשימת  את   במדע  ללשו מונחים  האקדמיה  של  המדינה  מדע  למונחי  הוועדה  העברית.  הכינה  ן 

 (.2013עבודה הסדירה בשנת תשע"ד )שלהי ב ( והחלה 2013ג )הוועדה הוקמה בשנת תשע" 

ת של אנשי מקצוע  שונה של הרשימה, והרשימה נשלחה לביקורבשנת תש"ף סיימה הוועדה את הקריאה הרא

ה את  ושל חברי האקדמיה ועובדי המזכירות המדעית. בשנת תשפ"א דנה הוועדה בהערות שהתקבלו וגיבש

 הרשימה הסופית. 

נתשפ  אדר–טבתב ישיבות"ב  בארבע  המרכזית  המינוח  בוועדת  הרשימה  במליאת  .  דונה  אושרה  הרשימה 

 . 2022במאי  30, "ט באייר תשפ"ברית בישיבתה ביום כהאקדמיה ללשון העב

 

 חברי הוועדה

ר, פרופ' הנרייט  נו-צחק גל, פרופ' י)מתשע"ח(  ברקפרופ' דן אבנון )יו"ר(, פרופ' אורן    –מקרב אנשי המקצוע  

גייל טלשיר,)מתשע"ח(  ן דהא-כלב )מתשע"ו(; חברי האקדמיה    ד"ר אפרת קנולר, פרופ' מיכאל קרן   , ד"ר 

 בקר. מרכזת הוועדה: רונית גדיש.־, פרופ' עפרה תירושפרופ' דוד רוזנטל –העברית ללשון  

  ידניפרופ' אסף מ   )עד תשע"ז(,רס  יל חובד"ר א  ברק )עד תשע"ז(,ד"ר ניר    –עוד שימשו בוועדה אנשי המקצוע  

ור ז"ל )יו"ר; עד  )עד תשע"ו(, ד"ר נדיר צ  ד"ר ניסים ערקובי)עד תשע"ו(,  שני  -ארו , ד"ר מיכל נויב)עד תשע"ז(

 תשע"ד(; מרכזת הוועדה צופי שקלים )עד תשע"ז(. מותו ב

 

 על הוועדה ועל עבודתה

האקדמיה ללשון  ן  ברכת הדרך מ  קבלתלאחר  הוועדה.    יזם ד"ר נדיר צור ז"ל את הקמת  (2013תשע"ג )בשנת  

תו למיזם.  ם אוורת  עבריתה פרופ' דן אבנון מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה  פנה אל  הוא    עבריתה

שבראשה עמד באותם הימים פרופ' יצחק    אגודה הישראלית למדע המדינהד"ר צור ופרופ' אבנון ביקשו מן ה

 . עבודתהשותפה ל ותהיהועדה על הו   החסות נור, שתפרוס את-לג

הוועדה  2013)מאי  תשע"ג  באייר   צופי שקלים, מרכזת  הוועדה בהשתתפות  של  הכינון  ישיבת  התקיימה   )

מן  אוניברסיטאות ון הנציגי מחלקות מדע המדינה מ  :ועדהו על הרכב הקדמיה. בישיבה הוחלט  מטעם הא

ית(, נציג  לאומיים ומדיניות ציבורן־יחסים בימדע המדינה )כולל ייצוג לב ים  מדובהם חוקרים ומל ומכללות  ה

ייצוג מגדרי    הבוועדה יהיהוסכם כי  עוד  האקדמיה ללשון עברית.    ינציגו  לית למדע המדינההאגודה הישרא

 דיון. לנאות. בישיבה אושרה רשימה ראשונה של מונחים 

מן האוניברסיטה  ברק    אהרוני וניר-יערה פוגלהמחקר    את רשימת המונחים לעבודת הוועדה הכינו תלמידי

במהלך עבודת הוועדה   שהציע ד"ר צור.  . רשימה זו הצטרפה לרשימת מונחים אבנון פרופ' ית  בהנחי העברית 

 מאנשי מקצוע ומן הציבור הרחב.מדי פעם בפעם שהתקבלו חים מונ נוספו
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  בכנס של. המושב  2019־ו  2015המדינה בשנים  בכנסי האגודה ישראלית למדע  הציגה את עבודתה  הוועדה  

 צערנו הלך לעולמו בטרם עת.   ד"ר נדיר צור ז"ל, שלהוקדש לזכרו של   2015 שנת

ברשימה    מונחים.   220שבו כ־ ילון  ות, והכינה מ ישיב  45ה כ־קיימה הוועד   ( 2020–2013תשפ"א )–תשע"ד  שניםב

  מקצתם  –ינם  אך יש שהמונחים הלועזיים נותרו בעחלופות עבריות למונחים לועזיים,  במקרים רבים  מוצעות  

הוועדה אימצה  .  משום שהיה קושי למצוא להם חלופה הולמת  ומקצתם  ימקצועשיח המשום שהתאזרחו ב

שכבר   רבים  עבריים  במונחים  ללשון  אושרו  אך  עבריתה אקדמיה  אח,  חלופות  ים  דבמקרים  הציעה  היא 

שנקבעו מאלו  אחרות  ה  שיקולי ב.  עבריות  ה ובאה  הוועדה  התאמת  העבריובחשבון  למשמעות  ת  חלופות 

המונחים שהגיעו  מקצת  הוראה של מדע המדינה.  ב במחקר וי ולשימוש במונח  המדויקת של המונח הלועז 

 הוסרו מן הרשימה.  –תחום מדע המדינה משניים ללה שהם בעיקר כא  –ן הוועדה לשולח 

ד"ר   של  זכרו  צורהוועדה מכבדת את  בשלהי תשע"ד    נדיר  לפטירתו  עד  בראשה  ועמד  שיזם את הקמתה 

(2014 .) 

 

 .קביעהשינוי או  חידוש –נחים באדום ; המוABC־הונחים מסודרים לפי סדר המ
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 גלי מונח אנ הסבר מונח עברי  

פרישה מתפקיד של מלך  או   התפטרות ס ִוּתּור ַעל כ     .1

 מכהן 
abdication 

תפיסה או מצב שלפיהם לשליט יחיד,   ְחְלָטנּות מ    .2

לקבוצה או לסיעה פוליטית יש שליטה  

 מוחלטת במערכת הפוליטית 

absolutism 

ְחְלָטִני   .3  absolutist  מ 

דין וחשבון מלא )בדרך  אחריות למסור  ַאְחָריּוִתּיּות   .4

ל פעולה שלטונית או  כלל פומבי( ע

 מנהלית 

accountability 

תהליך שבו יחידים או קבוצות   ִסּגּול ַּתְרּבּות   .5

קבוצה  תרבות של  י רוכשים מאפיינ

וצה  במהלכו הקבומגע ישיר  ב אחרת 

 הנרכשת בתרבות  נבלעת 

acculturation 

 activism   ְפִעיָלנּות   .6

 actor  ַשְחָקן   .7

 administration  ]בארצות הברית[ ִמְמָשל   .8

נֶּת   .9 של  פעיל ומכוון לקידום פעולה  ַהֲעָדָפה ְמַתקֶּ

 מוחלשת במטרה לחזקּה אוכלוסייה 
affirmative action 

 ageism גיל  בסיסאפליה על   ִּגיָלנּות   .10

מניע ומבצע פעולות )פוליטיות(  הגוף  סֹוְכנּות   .11

 במכוון  
agency 

ר יֹום    .12 דֶּ ר יֹום; ס  דֶּ ס 

 ַרֲעיֹוִני 

  agenda 

מייצגת או שואפת לייצג  המפלגה  ִמְצָרִפית ִמְפָלָגה   .13

 קבוצות מגוון של 
aggregate party 

 ההמון  קבוצות או של לשהתססה  ַהְסָעָרה   .14

 
agitation 

 alignment יצירת גוש פוליטי מכמה סיעות  ִּגּיּו  ש   .15

רּות   .16  alterity   ֲאח 

 amnesty לאסירים פוליטיים וכדומה  ית  צִ ּוּב ִק  ֲחִניָנה  .17

בעיקר של  א,  שהון שלטוכל התנגדות ל ְרִכיְזם נַ ָא ,ָרנּותִמְשְט -ַאל  .18

שלטון עצמי וחיים  תוהעדפ  ,מדינהה

 בקהילות קטנות 

anarchism 

 anarchy  ה ָאַנְרִכּיָ , ִמְשָטר-ַאל  .19

נגד  הפועלות  תנועה או אידאולוגיה ִריָקִליְזם ְקל  -ַאְנִטי  .20

  זכויות יתר הענקת או    מיסוד דת

דת או  לאנשי  רשמית עוצמה ו

 מוסדות דת ל

anti-clericalism, anticlericalism 

 apartheid  ַאַפְרְטַהְיד   .21

שיטה של הספקת כל הצרכים באופן   ה ּיָ ִק ְר טַ אוֹ   .22

 עצמי 
autarky, autarchy 

 authoritarian regime    ינִ תָ כּוְמ סַ  רטָ ְש ִמ   .23

 autocracy  יד ן ָיִח ִשְלטוֹ   .24
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,  יַעְצִמ  רִשְחרּו  .25

 ה יָ צְ יפַ צִ נְ מַ א  טוֹ אוֹ 

 auto-emancipation, 

autoemancipation 

  אֹוטֹונֹוְמָיה   .26

 
autonomy 

תופעות חברתיות   חקר שלפיה תאוריה  ִהְתַנֲהגּוָתנּות   .27

ות  ל לבחינת ההתנהגצריך להיות מוגב

 של בני אדם 

behaviorism 

 belligerency  ָלְחמּות   .28

יִתי-ּדּו  .29   ותרש']כגון  ּב 

 [ 'ביתית-דומחוקקת 

 bicameral 

יִתּיּות -ּדּו  .30   ,משני בתים תהמורכב  רשות מחוקקת  ּב 

שונים )אזורי,   יםלרוב על בסיס ייצוג

יִתּיּות-ַחד . ראו גםמעמדי וכדומה(  ּב 

bicameralism 

קשור לשתי מפלגות; שנעשה  ש ִמְפַלְגִּתי -ּדּו  .31

משתי   נציגיםבשיתוף פעולה בין 

 ת המפלגות הגדולו

bipartisan [adj.] 

 bureaucracy    ִּבירֹוְקַרְטָיה  .32

במידה   שבו השליטה נתונהמשטר   ירֹוְקָרִטיָטר ּבִ ִמְש   .33

 השלטון  בידי פקידי רבה
bureaucratic regime 

גֶּתִמ   .34 ר  ְפלֶּ בֶּ קבוצה מוגדרת   מפלגה המתבססת על  חֶּ

או מנהיגות   אצולה  )כגוןומגובשת 

והחברות בה מוגבלת   חברתית(

 לקבוצה זו בלבד 

cadre party 

מתאפיינת בתמיכה  הכלכלית  שיטה  [ִפיָטִליְזםקַ ] הֹוְנָתנּות  .35

  חופש קניין בבבעלות פרטית על רכוש, 

 ובשוק חופשי 

capitalism 

ת  א  מייצגת או שואפת לייצגהמפלגה  ִמְפָלָגה כֹוְלָלִנית   .36

ת  כל הקבוצות בחברה למרות השונּו 

 ביניהן 

catch-all party 

 censor [n.]  ר[זוֹ נְ ]צֶּ ַּגְנָזר   .37

ִּגְנזּור  , [הָר זּונְ ]צֶּ  ּותַּגְנָזר  .38

 [רּו]ִצְנז

 censorship 

 centralism  ִרכּוִזּיּות   .39

מתמודדים פוליטיים   שאיפה של  ִהְתַמְרְכזּות  .40

הפוליטי כדי למשוך  -הרעיונילמרכז 

   האפשרקולות רבים ככל 

centrism 

 charisma   ִקְסָמה   .41

ֹוִביִניְזם, ַקָנאּות  ש  .42

ָמִנית   ְלא 

,  לא ביקורתית למדינה התמסרות 

קולא  על שם ני) או למנהיג ללאום

  היה מסור שחייל צרפתי  ,יןשוב

 ( באופן קיצונין לנפולאו 

chauvinism 

 checks and balances  ִאּזּוִנים ּוְבָלִמים   .43

ְזָרִחים   ִצּבּור  .44 ָהאֶּ

 ]במדינה[

 citizenry 

ְזָרִחי ַסְרָבנּות  .45  civil disobedience  ת אֶּ

ְזָרִחּיּות   .46  civility סדר אזרחי ושלטון  אֶּ
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 clericalism  יְזם ָקלִ ִריְקל    .47

מערכת יחסים בין שני צדדים שבה   נּות ְּתמּוָר   .48

חזק יותר מעניק הטבות לצד  ההצד 

 ( תמורת רווח פוליטי  לקוחהחלש )

clientelism 

 coalition  ַיְחָּדה   .49

שבה  מערכת יחסים בעולם התעשייה  ַיַחד -תַהְכָרעַ   .50

המועסקים או נציגי איגוד העובדים 

ים שווי זכויות בחבר  הם חבר

בעלי  ומיזם התעשייתי המנהלים של ה

 זכות הצבעה 

codetermination 

ְקָּבה   .51 פסים  אנשים שהם חברי קבוצה או נת ע 

 בעיני אחרים כחברי קבוצה 
cohort 

 colonialism  ִליְזם אקֹולֹוְניָ   .52

 colonization  קֹולֹוִניַזְצָיה   .53

אורח חיים של שיתוף ללא בעלות   [ קֹומּוָנה] ִמְשָּתף  .54

 חלוקה של רווחי העבודה בו
commune 

 communitarian   ְקִהָלָתִני   .55

 communitarianism  ּות ְקִהָלָתנ   .56

ווטיקן( ה הסכם בין הכנסייה )לרוב  קֹוְנקֹוְרָּדט   .57

יעת מערכת  למדינה החילונית לקב

 היחסים ביניהם 

concordat 

ד  ]ַּתֲאִחיד   .58   תרו מטקבוצת מדינות בעלות  [ַרְצָיהקֹוְנפ 

ת או  ות, לרוב כלכלי ו משותפ

הסכם או  בת, המאוגדות  ו ביטחוני

 אמנה ב

confederacy; confederation 

 consensual  ִמְסָכִמי   .59

ְנזּוסקוֹ ] ִמְסָכם  .60 נושא  בהסכמה או התאחדות של דעות   [ְנסֶּ

 מסוים
consensus 

 consensus building   ְּבִנַּית ִמְסָכם  .61

 consensus democracy  מֹוְקַרְטָיה ִמְסָכִמית ּד    .62

ר   .63 ְחּב   consociation  הֶּ

ִרּיּות   .64 ְחּב  צורת ממשל המתאימה במיוחד   הֶּ

 –תרבותיות  -לחברות חצויות או רב

שיתוף עוצמה  של מבוססת על הסכמה 

יטות( תוך  יות )אלבין נציגי עיל 

ות  הבטחת ייצוג לכלל הקבוצ 

 החשובות במדינה 

consociationalism 

כלל הבוחרים או התושבים במחוז  ִצּבּור ְמי ָצִגים   .65

 נבחר בחירה המיוצג על ידי נציג 
constituency [voters; residents] 

 constituent [n.; voter or resident]  ְמי ָצג   .66

ָקָתנּות   .67 מביעה הערכה וכבוד כלפי  ה ה עמד ח 

יכים  שלטון החוק והל  החוקה,

 חוקתיים 

constitutionalism 

מּון  - ַהְצָּבַעת ִאי  .68 א 

 ה יבָ כִ ְר מַ 

 constructive vote of no-

confidence 
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שבמרכזה התאגדויות   שיטה פוליטית קֹוְרפֹוָרִטיְזם   .69

תהליכי  ; הכוללות מעסיקים ועובדים

ם  י עובדי, איגודהלבין ממש משא ומתן

 ומעסיקים 

corporatism 

ד   .70  counterculture   ַּתְרּבּות נֶּגֶּ

 cronyism  ַהֲעָדַפת ְמֹקָרִבים   .71

 cultural ecology   ְרּבּוִתית קֹולֹוְגָיה ַּת א    .72

]ניהוג מבוסס  ִסְברּור   .73

 מידע[

הפנימי של  חקר השליטה והארגון 

תיות(  ו כא)טבעיות או מל מערכות 

יות שיטת עולות פבהן   ותמתקיימ ש

 בעלות השפעה הדדית 

cybernetics 

מחויבות  משבו בוחרים נעים  תהליך  פֹוְררּות   .74

מדה  ע  לאסדר יום מובחן  ללמפלגה או 

חלה , וכך של היעדר מחויבות מעין זו

 של מפלגות חלשה ה

dealignment 

תהליך שבו קולוניה הופכת למדינה   קֹולֹוִניַזְצָיה -הּד    .75

של  עצמאית ומאמצת מאפיינים 

 ריבונות 

decolonization 

 deep state  ְמִדיַנת ְצָלִלים   .76

רּוק ִמּסּוד   .77  deinstitutionalization   פ 

 delegitimization, delegitimation  ַהְפָסָלה   .78

דיון מושכל המבוסס על ידע, מניח  ִּדּיּון   .79

 רציונליות וחותר להסכמה 
deliberation 

מֹוְקַרְטַית ִּדּיּון,    .80 ּד 

 מֹוְקַרְטָיה ִּדּיּוִנית ּד  

  deliberative democracy 

ָמגֹוג]ַמְלִהיג   .81 מצעים כוח פוליטי בא  )אדם( הצובר [ ּד 

 ת הקהלברגשו  על ידי נגיעהרטוריים 

 לפעולה  והובלתו

demagogue 

 demagoguery, demagogy  ה[יָ גְ גוֹ מָ ּד  ] ַמְלִהיגּות  .82

מֹוְקַרְטָיה   .83  democracy   ּד 

מֹוְקָר   .84  democratization   ה ִטיַזְציָ ּד 

 deontic  חֹוָבִתי   .85

בוססת על חובות מה מערכת מוסר  חֹוָבִתּיּות   .86

 מוסריות 
deontology 

ְרִמיִניְזם] ָכְרָחנּות  .87 טֶּ לבחירה אנושית אין  תפיסה שלפיה  [ּד 

השפעה סיבתית בכינון סדרים  

 חברתיים ופוליטיים 

determinism 

ְקִטיָקה   .88  dialectic [n.]  ִּדיָאלֶּ

 dictator  רֹוָדן   .89

 dictatorship  רֹוָדנּות   .90

 diplomacy  ַמְטָיה לוֹ ִּדיפְ   .91

ַהְצָּבָעה;    תכּוזְ  ללַ ש  ְמ   .92

]כגון  - תכּוזְ  ללַ ש  ְמ 

 משולל זכות אזרחות[

  disenfranchised 
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יָדע;  ּוףִסל  .93 יָדע  מ  מ 

 ]ִּדיְסִאיְנפֹוְרַמְצָיה[ ְמַסל ף

 disinformation 

ק ְּבִמ   .94  doctrinaire עיוורבאופן  מסוימת  ִמְשָנה ליף המט ְשָנתוֹ ָּדב 

רעיונות  המכלול האמונות,  ]ּדֹוְקְטִריָנה[  ִמְשָנה  .95

והפרקטיקות באסכולה ספרותית, 

 מנותית או פוליטית וא

doctrine  

מקום, חברה,   ; אוטופיה שלילית ִּדיְסטֹוְפָיה   .96

תרבות שבהם המצב הוא  ו  מדינה 

להעלות על  ביותר שאפשר גרוע ה

 הדעת 

dystopia 

 e-democracy   ת נֶּ ּוֶּ ק  ְמ  היָ ְט ַר ְק מוֹ ּד    .97

]דוגל  ִשְויֹוַנאי; ִשְויֹוִני  .98

 בשוויון[ 

  egalitarian 

 egalitarianism  ּות אִשְויֹונָ   .99

לְֶּקטֹוָרִלי[  ְּבִחירֹוִתי  .100 ם בחירותיים'  שיקולי'למשל:  ]א 

 ( אלקטורליים )שיקולים
electoral 

בקיצור: ]ִצּבּור ּבֹוֲחִרים   .101

 [ ֲחִריםּבוֹ 

 electorate 

ם   .102 ְחס  ְמַּבְרּגֹו[ הֶּ  embargo  ]אֶּ

שמירה או הקצאה של דבר מה מראש,  ִשְריּון   .103

כגון מקום ברשימה; יצירת מצב  

שיבטיח שדבר מה לא יתבטל בעתיד,  

 כגון חוק או מעמד 

entrenchment 

 environmentalism   ְסִביָבָתנּות  .104

ְתִנּיּו] ֲעָדִתּיּות   .105 בעלת מסורת ותרבות  שייכות לקבוצה    [תאֶּ

ייחודית, בדרך כלל על בסיס עבר  

 משותף, והזדהות עימה 

ethnicity 

ְנְטִרּיּות] ֲעָדָתנּות   .106 ְתנֹוצֶּ  תופעה או  המציאות  את   לבחון נטייה [אֶּ

כלשהי מנקודת השקפה של התרבות  

של   המוצא תקבוצ הייחודית של 

 ונן המתב

ethnocentrism 

 fascism  ָפִשיְזם  .107

ָרִליְזם[ ַמֲאָחִדּיּות   .108 ד  ( ַמֲאָחד)ראו  ַמֲאָחִדי קידום של משטר  ]פ 

למגמות   בדומה –כשיטת ממשל 

 באיחוד האירופי קיימות ה

federalism 

משטר המבוסס על ברית של מדינות   ד חָ אֲ מַ   .109

חלוקת סמכויות בין  ובו  ות עצמאי

ון המדינתי. שלטלהשלטון המרכזי 

 ַמֲאָחִדּיּות   ראו גם

federation  

ִמיִניְזם   .110  feminism  פ 

אֹוָדִלּיּות   .111   פ 
ארגון חברתי וכלכלי המאופיין במדרג 

, חלוקה לאדונים של חברתי נוקשה 

 צמיתים ל לוואסלים ו

feudalism 

 filibuster [n.]  ר[טֶּ ְס יּבַ ילִ ]פִ ְנאּום ַהָּתָשה   .112
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ייה ממעמד בינוני  מעבר של אוכלוס ִעלּות   .113

וגבוה לשכונות מצוקה ושינוי אופי 

 השכונה 

gentrification 

 globalization  ְּגלֹוָּבִליַזְצָיה   .114

התאמה של תהליכים מקומיים   ְּגלֹוָקִליַזְצָיה   .115

 עולמיים וההפך  לתהליכים
glocalization 

 governability היכולת למשול  ִמְמָשלּות    .116

 governance  ְמִשילּות   .117

ְמָשָלה   .118  government יישום בפועל של השלטון   ִמְמָשל; מֶּ

ִאְרּגּון נֶַּבע, ִהְתַאְרְּגנּות    .119

 נֶַּבע 

,  מלמטה  שצומחת חברתית התארגנות

 ומגזרים  קבוצות  של צרכים מתוך 
grassroots organization, 

grassroots organizing 

ְגמֹוְנָיה   .120 קבוצה או אומה דומיננטית החולשת   הֶּ

 שפיעה בצורה ניכרת על סביבתה  או מ
hegemony 

 humaneness  ֱאנֹוִשּיּות   .121

צרכיו,   –תפיסה המעמידה את האדם  ֱאנֹוָשנּות   .122

 במרכז  – דו ערכיו וכבו
humanism 

גישה הדוגלת במחויבות לרווחתם של  ת ֱאנֹוְשָתנּו  .123

 בני אדם ללא הבחנה ביניהם 
humanitarianism  

אֹולֹוְגָיה   .124  ideology  ִאיד 

]של נושא   ֲהִליְך ַהָּדָחה  .125

 משרה[

  impeachment 

ְר   .126  imperialism  ִליְזם א יָ ִאיְמפֶּ

קידום מדיניות על ידי סדרה של   ּתֹוַסְפִּתּיּות   .127

 נים ומדודים שינויים קט
incrementalism 

ר ִמְשָנה    .128 ְחּד  הֶּ

 ה[ ְציָ ּדֹוְקְטִרינַ ִאינְ ]

 indoctrination 

 institutionalization  ִמּסּוד   .129

ת ִמְפָלָגה   .130  integration party  ְמַשלֶּבֶּ

 isolationism  ּות לְתַּבְּד ִה   .131

ל   .132  isolationist  ִמְתַּבּד 

  בסוגיותבתי המשפט עיסוק גובר של  ּוט פִמְש   .133

וכדומה    חברתיות ,פוליטיות, מוסריות

 )רווח "משפטיזציה"( 

judicialization 

ים בממשל  קבוצת אנשים השולט ה ְנטָ חּו  .134

מדיני. במקור הכוונה למי שהגיעו  

לשלטון אחרי מהפכה או הפיכה  

 צבאית 

junta 

רּות  ִמְבנ ה  .135  kinship structure   ְשא 

 legitimacy  ַכְשרּות  .136

ר  .137  legitimate [v.], legitimize  ִכְשר 

 legitimation,  legitimization  ִכְשרּור  .138

רּוִתּיּות   .139  liberalism בחירות הפרט  פיסה הדוגלת ת ח 

רּוָתנּות   .140 תפיסה שלפיה חירות הפרט היא ערך   ח 

 עליון ועל כן אין להגבילּה 
libertarianism 
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ּתֹוֲאמֹות  ְמִדינֹות   .141

 ַהְשָקָפה 

 like-minded states 

  בעלי ענייןפעולות של חברי קבוצות   ַשְדָלנּות   .142

מטרותיהם בקרב חברי  ב תמיכה ס  ולגי

 בית הנבחרים

lobbying [n.] 

 locality  ְמקֹוִמּיּות   .143

תים מוצע י לע; גלובליזציה  ההפך מן ַהְמָקָמה   .144

כ'תרופה' לבעיות שהגלובליזציה  

 מה י מביאה ע

localization 

ָּבִני   .145  majoritarian [adj.]  ר 

ּבָ   .146 כי דמוקרטיה משמעותה   התפיסה  נּות ר 

של הצבעה ויישום  סודר מתהליך  

 הצבעות אשר התקבלו ברוב 

majoritarianism 

ך   .147 ְסמ  הוראה או הסמכה הניתנת לגורם   הֶּ

מסוים לפעול בצורה מסוימת בעניין  

 ציבורי 

mandate [n.] 

גֶּת הֲ   .148  mass party  ים נִ מוֹ ִמְפלֶּ

ר שבה מינוי בעלי  שיטת משט ַּבֲעל י ִכּׁשּוִרים  ןטוֹ לְ ִש   .149

תפקידים ציבוריים תלוי בכישורים 

 בלבד

meritocracy 

ר  .150  metanarrative   ָעל -ִספ 

 militarism  ְצָבָאנּות   .151

 militia [private paramilitary group]  ִמיִליְצָיה   .152

ְרִניַזְצָיה   .153  modernization  מֹודֶּ

 monarchism  ּוָכנּות ְמל  .154

 monarchy  י נִ ְמלּוכָ ִמְשָטר   .155

 monopoly  מֹונֹופֹול   .156

 nepotism  ַהֲעָדַפת ְקרֹוִבים   .157

־הזדהות ובאי ־מדיניות הדוגלת באי ִלּיּות נ יְטָר   .158

 לאומיים ־במאבקים ביןהתערבות 
neutrality  

אמונה כי החברה נמצאת במצב כה   ִניִהיִליְזם   .159

הרס של כל המוסדות   שרק  עדרע, 

קיימים  החברתיים והפוליטיים ה 

דחייה  ; שיפור במצב ליוביל לשינוי או 

 של כלל הערכים והאמונות הקיימים

nihilism 

הבאת יחסים בין שתי מדינות )או   ִנְרמּול   .160

 ישויות פוליטיות( למצב תקין ולשגרה
normalization 

ochlocracy  ִשְלטֹון ֲאַסְפסּוף   .161  , mob rule 

ץ   .162  oligarchy  ִשְלטֹון ֹקמֶּ

 operationalization הפיכת מושג או תופעה למדידים   ָדה ַהְמּדָ   .163

 opposition   נְֶּגָּדה   .164

ְנָטִליְזם[ ָּתנּותִמְזַרְח   .165 אקזוטי,   הואלפיה 'המזרח' ש עמדה ]אֹוְריֶּ

 )מונח ביקורתי(  י אלידמיוני, איד 
Orientalism 
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האמונה כי כל המלחמות אינן   ת ְשלֹוָמנּו  .166

מקובלות כדרך אינן  לגיטימיות או 

 פעולה לפתרון סכסוכים 

pacifism 

אודות  על הנחות יסוד והשערות דרת ס ְּדפּוָסה   .167

חקר המכתיב את שאלות  תחום מ 

את  קורפוס המחקר ואת המחקר,  

 התשובות האפשרויות 

paradigm 

 paradigmatic  ְּדפּוָסִתי   .168

ְקָצה   .169  pariah state  ְמִדיָנה מ 

ְנָטִרית  ִשיָטה  .170  parliamentary system  ַפְרָלמֶּ

 partisan [relating to a party; adj.]  ִמְפַלְגִּתי   .171

כה קנאית במפלגה, במנהיג או תמי ִמְפְלָגנּות   .172

 ברעיון 
partisanship 

אזרחיו חסרי ידע הרואה את  שלטון  ּות ַפְטרֹונ   .173

ולת או ניסיון לקבל החלטות  או יכ

 עבור עצמם ב

paternalism 

האב הוא בעל מבנה משפחתי שבו   (1) ַאְבָהָתנּות   .174

  (2) ;הסמכות, כבוד, רכוש וזכויות יתר 

  גברים ת המכוון לשליט מונח ביקורתי

 מוסדות חברתיים ופוליטייםב

patriarchy 

 patriotism  נּות מֹוַלְדָּת   .175

 personalization  ַהְדָמָתה   .176

 pluralism    ְפלּוָרִליְזם  .177

 plutocracy  ַּבֲעל י הֹון  ןטוֹ לְ ִש   .178

 policy   ְמִדיִנּיּות   .179

 political  פֹוִליִטי   .180

 political science   ע ַהְמִדיָנה  ַמּדַ   .181

 politician   פֹוִליִטיַקאי   .182

 politicization   ַזְצָיה ֹוִליִטיפ  .183

 politics  ִליִטיָקה פוֹ   .184

לפי אריסטו ור"א  )לטובת הכלל  ִשְלטֹון ַרִּבים    .185

 (דאהל
polyarchy 

  ֲהמֹוָנאּות   .186
כהנחיה  היסמכות על 'רצון העם'  (1)

פניית   (2למובילי המדיניות )

ציבור על  פוליטיקאים לרגשות ה

סים חשבון שימוש בנימוקים המבוס 

 על נתונים ועובדות 

populism  

 power sharing  ּוף ָעְצָמה ִשּת  .187

 pragmatic   ַמֲעִשי   .188

 pragmatism  ַמֲעִשּיּות   .189

 presidential system    ְנִשיאּוִתית ִשיָטה  .190

  ,ַמְקִּדימֹותְּבִחירֹות    .191

 ַמְקִּדימֹות 

 primaries 

 progress  ה ִקְדמָ   .192
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 progressive בהקשר של מדע המדינה רק  ִקְדָמִני  ~ .193

 progressiveness  ִקְדָמנּות   .194

 public goods  ים ּיִ ִר ּוּבין צִ בִ טּו  .195

 Putsch [Ger.], coup d'état [Fr.]  ֲהִפיָכה   .196

ִקי   .197  quorum   ִמְנָין ח 

  ןיוֹ ּגָ ִה ,  יִת ינָ ִד ְמ  לּוקִש   .198

  י ִת ינָ ִד ְמ 

טובת  ',  'המדינהיון גהֶּ 'משמש גם 

 ' המדינה
raison d'état 

ָחָדש ּושּיּגִ   .199  realignment  מ 

 realism  [ םיזְ לִ ָאר  ] ְמִציאּוָתנּות  .200

 realpolitik   ית ְמִציאּוָתנִ יָקה יִט לִ וֹ פ  .201

יש סדר פוליטי או  שלפיו עיקרון  ִמְשָטר  .202

 מסגרת פוליטית 
regime 

שי לישויות מופשטות  ייחוס קיום ממ ]של מושגים[  םְגל  הֶּ   .203

כגון מדינה, עיקרון כלכלי מארגן, ערך  

 כספי 

reification 

 religionization  ֲהָדָתה   .204

 religiosity   ָּדִתּיּות   .205

פּוְּבִליָקה   .206   republic   דינה שאיננה מונרכייהמ רֶּ

פּוְּבִלי   .207  republicanism  ָקִנּיּות רֶּ

ִויְזיֹונִ   .208 פרשנות  עמדות המשנות את ה( 1) יְזםר 

זרם  ( 2; )המקובלת עד לאותה עת

דה הימני של המפה  ימרכזי בציונות בצ 

 הפוליטית 

revisionism 

ת   .209 רֶּ  rogue state, rogue nation  ְמִדיָנה סֹורֶּ

ב  .210 בֶּ  rotation  סֶּ

 rule הפעלה של משטר  ִשְלטֹון   .211

 secession  ]ממדינה[ ְפִריָשה  .212

גֶּת ִמפְ   .213  sectoral party, sectorial party  ִמְגָזר לֶּ

ייחוס משמעות ביטחונית לתופעה   ִּבְטחּון   .214

 ( "ביטחוניזציה" רווח)
securitization 

ת ִּבְטחֹוִנית   .215 שֶּ  security network  רֶּ

  לשָ ְמ ִמ ; יִמ צְ עַ   ןטוֹ לְ ִש   .216

 י ִמ צְ עַ 

של חברה מאורגנת להגדיר   כולת י

שלטוניים דרים לעצמה עקרונות וס

 וליישמם 

self-rule; self-government 

ַהְפָרַדת ִמְמָסד ָּדִתי    .217

 ּוְמִדיָנה 

 separation of church and state 

 separation of powers  ַהְפָרַדת ָרשּויֹות   .218

 separatism  ַּבְדָלנּות   .219

 separatist  ְדָלִני ַּבְדָלן; ּבַ   .220

לֶּת   .221 ְמשֶּ  shadow government  ְצָלִלים מֶּ

ת   .222 בֶּ  sit-in  ְשִביַתת שֶּ
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לֶּד   .223 גֶּת שֶּ מפלגה שבסיס גיוסה צר, מונהגת בידי   ִמְפלֶּ

קומץ מנהיגים או עסקנים, מספר  

חבריה מועט והיא נעדרת עמדה  

 תחת אידאולוגית מפו

skeleton party 

ְבָרָתנּות   .224   חֶּ
ת  בעלּו  הרואה ולוגיה חברתית אידא 

אמצעי ייצור  ו  ציבורית על רכוש

  ת פרטיתמבעלּו כהוגנת וראויה יותר  

 בשוויונאות מסוגים שונים   ודוגלת

socialism 

 solidarity  ַאֲחָוה   .225

                                                                                                   spin [n.]   ַסְחִריר   .226

ַבע   .227 מצבו )המדומיין(  במחשבה מדינית:  ַמַצב ַהטֶּ

  של האדם ללא מדינה, ממשל, חוקים

 וכו' 

state of nature 

היותה של התאגדות מדינית מתפקדת   ּיּות ְמִדיָנִת   .228

 לפי אפיוניה של מדינה 
stateness 

 statesman   אי ְמִדינַ   .229

 statesmanship   ְמִדיָנאּות   .230

ָטִטיְזם[  ְמִדיָנָתנּות  .231  בהיבטים המדינה של רבה מעורבות ]א 

 אזרחיה   חיי של שונים
statism, étatisme 

 statist, étatist, étatiste דוגל במדינתנות  י נִ ִדיָנתָ ְמ   .232

ְגָיה   .233 ְסְטָרטֶּ  strategy  אֶּ

 suffrage  ָּבָעה ְזכּות ַהצְ   .234

ְליֹוָנאּות   .235 בעליונותה של קבוצה אנושית   אמונה עֶּ

אחת )בעיקר של גזע מסוים( על בני  

 אדם אחרים 

supremacism 

ומחיות  פקידים בעלי מ שלטון של ים ִח ְמ מ   ןטוֹ לְ ִש   .236

גבוהה המשתתפים בתהליכי עיצוב  

פעילים לרוב בארגונים   , מדיניות

דים  ממלאים תפקימדרגיים ו

 ר המשויכים לנבחרי ציבו

technocracy 

התנהגות אנושית, חברתית ופוליטית   ְּתחּוָמִתּיּות   .237

תחומתי  הישג  המביאה ל

 )טריטוריאלי(

territoriality 

 theocracy  ָּדת  יש  נְ ַא  ןטוֹ לְ ִש   .238

מפלגתי, שבו כל -משטר רודני או חד ִמְשָטר לֹוְפָתִני   .239

 תחומי החיים כפופים לשלטון 
totalitarian regime 

 totalitarianism  ]טֹוָטִליָטִריְזם[  לֹוְפָתנּות  .240

 tyranny of the majority  ב רֹ הָ   תיצּוִר עָ   .241

 tyranny, despotism רֹוָדנּות  גם ראו ת יצּוִר עָ   .242

 tyrant, despot  ץ יִר עָ   .243

 ultimatum  ם טּוימָ ִט לְ אּו  .244

יִת -ַחד  .245 ]כגון 'רשות  י ּב 

 ביתית'[ -מחוקקת חד

  unicameral 

  ;מורכבת מבית אחדהרשות מחוקקת  יִתּיּות ּב  -ַחד  .246

  ָרשּות היארשות מחוקקת כזו 
unicameralism 
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ת  קֶּ יִתית. ראו -ַחד ְמחֹוקֶּ - גם ּדּוּב 

יִתּיּות   ּב 

בערכים,  האמונה   –במחשבה פוליטית  ּות ֱאנֹוִשּי -ְכַלל  .247

ים  פרקטיקות, זכויות ועוד אשר תקפ 

 ב במנותק מתרבות, זמן או מרח

universalism 

 usurper  חֹוְמַסן ִשְלטֹון, חֹוְמָסן   .248

 victimization   ִקְרּבּון   .249

אדם המתריע על שחיתות, על מחדלים  ַמְתִריָען   .250

 וכיו"ב בארגון 
whistleblower 

מיוריזציה; יצירת רוב באופן טכני  ָבה ַהְרּבָ   .251

 ה רים, במפלגה וכדומבבית נבח
 


