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 שרק-ר דניאלה שנקר"ד
 

יידונו . '90 -עוסק בהבטים שונים הקשורים בעיצוב המדיניות הציבורית ויישומה החל משנות ההסמינר 
 התהליך כפי שהן באות לידי זיהוי ההשפעות על, ריבוי השחקנים המשתתפים בתהליך: הנושאים הבאים

 . קשיי משילות ובציעות מדינית, ביטוי בתחומי מדיניות מגוונים
 חובות

 . בדיוניםנוכחות חובה והשתתפות פעילה
 .קריאת הביבליוגרפיה

 ).'א' סוף סמ(בחינה מסכמת 
 הצגת הצעת המחקר בכיתה היא תנאי חובה לקבלת ציון. )רפראט (והצגתה בכיתה הצעת מחקרהגשת 
 )'בסימסטר ב (.בסמינר

 . יחידניתהגשת עבודה סמינריונית
 הרכב הציון

  בחינה מסכמת20%
   עבודה סמנריונית80%

 
 :חומר הקריאה

  בעידן הגלובאליזציהמדעי המדיניות. 1
 Political, "Governing without Government: The New Governance). "1996. (aw.Rhodes, R

.667-652. pp.  4., no14. , voltudiesS 
 כתב עת בספריה למדעי החברה

 
 . 1, מבוא: פרקים. רסליג: אביב-תל, הגלובאליזציה של ישראל). 2005. (א, רם

 )1100198 (10478תדפיס 
 

. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומרכז מורשת מנחם בגין, קו אדום: ירושלים, דרך הימין החברתי). 2004. (מ, מאור
 .28-39' עמ

 )1100199 (10479תדפיס 
 
 גישות לניתוח תהליך המדיניות הציבורית. 2
 :מודלים קלאסייםגישות ו. א

.2.Ch.  Hall-Prentice: , Englewood CliffsUnderstanding Public Policy). 1987. (R.Dye, T 
320.6 DYE (251508) 

 
 :הגישה של רשתות מדיניות. ב

 European Journal of, " of Policy NetworkDimensions and Types). "1992. (Van Warden, F
.52-29. pp. 21. , volPolitical Research 

 כתב עת בספריה למדעי החברה
 

בתוך , "רשתות מדיניות ומדיניות ציבורית, פרדיגמות מדיניות: מדיניות המים בישראל). "1999. (ג, מנחם
 .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים, אלהמדיניות הציבורית בישר). עורכים. (ג, ומנחם. ד, נחמיאס

 )430369 ( הצ .המדינה לפי מדי-שמור מדעי  
 
 :גישת הקואליציות המסנגרות. ג

Revisions and Relevance for : The Advocacy Coalition Framework).  "1998. (A.Sabatier, P
.301-98. pp. 5. , volJournal of European Public Policy, "Europe 

 )1100518 (10501תדפיס 
 

 צדק, )עורך. (מ, בתוך מאוטנר, "מס הבורסה כמשל: המדינה אליטת העסקים וקואליציות). "2002. (י, לין
 .223-259' עמ. רמות: אביב-תל, חלוקתי בישראל

 )473050(חל .צדק  שמור מדעי המדינה לפי



 914/עקרונות במדיניות ציבורית/שרק-שנקר

 2

 הון ושלטון, תקציביות, מבניות: מניפולציות. 3
 . הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינה). 1994. (ע, וןשר. ד, דרי

 )253231(כל .דרי שמור מדעי המדינה לפי
 

 . 2פרק . כיוונים: אביב-תל, אסטרטגיה של בחירות). 1996. (ג, דורון
 )  304960(אס .שמור מדעי המדינה לפי דור

 
קו : אביב-תל, הכלכלה והפוליטיקה של הרווחה בישראל, רווחה מתקתקת). 2002. (י, תמיר. מ, אבינמלך
   .7., 1פרקים , אדום

 )521685(רו .אבנ  שמור מדעי המדינה לפי
 

 .3פרק . כרמל: ירושלים, מרווחי מלחמה לדיבידנדים של שלום). 2001. (י, ניצן. ש, ביכלר
 )505188(מר . ביכ330E:  בספריה לכלכלה

 
 דיניות הציבוריתהשפעת החברה האזרחית על המ. 4

Cox, R.W. (1999). "Civil Society at the Turn of the Millenium: Prospect for an Alternative 
World Order", Review of International Studies, 25. pp. 3-28. 

 )1100574 (10503תדפיס 
 

 . 7, 2פרק . לכרמ: ירושלים, החברה האזרחית בישראל, בין גיוס לפיוס). 203. (י, ישי
  )573800(בי .ישי  שמור סוציולוגיה לפי 

 
 תמורות בתהליכי עיצוב המדיניות. 5

 .מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים, על הקשר בין ידע למדיניות). 2004. (פ, קנה-אייזקנג
 )581060(על .שמור מדעי המדינה לפי איז

 
מכון ירושלים לחקר : ירושלים, רים וקובעי מדיניות חוק-כיצד משפיעים  ). 2003. (ח, שלמה. ר, פרידמן
 .ישראל

 )559063(מש .כיצ  שמור מדעי המדינה לפי
 

A report from : Rebuilding Policy Capacity in the Era of Fiscal Dividend). "2002. (Bakvis, H
.103-71. pp. 1. , no13. , vol Governance,"Canada 

 )1100521 (10502תדפיס 
 
 
 
 


