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  המחלקה למדע המדינה
  אילן-אוניברסיטת בר

  
  ?ואיך? מתי? מי):  נדה'אג( קביעת סדר יום ציבורי71-49401

  שני-ר מיכל נויבואר"ד
  ח"ל תשס"שנה' סמסטר ב, ש" ש2, ז" נBA , 1קורס בחירה 

  
 msmicky@mscc.huji.ac.il: ל"דוא

  )שעת קבלה ומיקומה יפורסמו בהמשך(
  :מטרת הקורס

  ):נדה'אג( קביעת סדר היום-  התחומים המרכזיים ביותר בתהליך קביעת המדיניות היכרות עם אחד
הצגת ההתפתחות המחקרית תוך התייחסות לנקודות התורפה בהסברים ; הקניית מושגים בסיסיים בתחום
המתאימה , הצעת מערכת הסברים חלופית לזו הקיימת בספרות; נדה'הקיימים לתהליך קביעת האג

  . חברתי בישראל-ילקונטקסט הפוליט
יוקדש חלק ניכר מהקורס להבנה מעמיקה של , נדה הן בארץ והן בעולם'בשל בולטות יחסי דת ומדינה באג

הכלי העיקרי יהיה ניתוח סוגיות . נדה בישראל'התהליך בו סוגיות של יחסי דת ומדינה מתנהלות על פני האג
  .מתוך המציאות הישראלית לאור מערכת ההסברים החדשה

  :תחובו
  .  מהציון הסופי100%ציון המבחן יהווה 

  . פ שיקול דעתה של המרצה"ע,  נקודות מיטיב על השתתפות פעילה5יוענקו עד , בנוסף
  . מציין קריאת חובהשלהלן םליד הפריטים הביבליוגראפיי* הסימון 

  
  :1שיעור 

  .בתהליך קביעת מדיניות ציבורית) נדה'אג(מקומו של סדר היום 
  ת של התחוםהתפתחות מחקרי

  :חומר קריאה
Chatham house .:J.N, Promise and performance: American public policy, .G.B,Peters* 

publishers, 1996, pp.45-72  
320.60973 PET a5 (467315)   1999מהדורה  
 

.22-1.pp, 1996, Sage: Calif, Thousand Oaks, Agenda setting, .J,  Dearing 
  )603693 (10084תדפיס וגם ) DEA) 355962  המדינה לפישמור מדעי 

  
Where Is It , Where Has It Been: Setting Research-Agenda", Dearing.W.and J, .M.E,Rogers

594-555.pp, 1988, 11.vol, Communication Yearbook" ?,Going 
  6כתב עת באולם 

 
Weaver,D., M. McCombs and D.L.Shaw, “Agenda-Setting Research: Issues, Attributes, and 

: New Jersey , Handbook of Political Communication Research, .)Ed(Kaid .L.” in  L,Influences
Lawrence Erlbaum associates, 2004, pp.257-282. 

)1127018( 320.014 HAN 2004 
  

  :2שיעור 
תוך הדגמה על סוגיית ההטרדה ) Kingdonהדגם של (דה נ'הצגת הדגם הדומיננטי לתהליך קביעת האג

  המינית
  :חומר קריאה

* Kingdon,J., Agendas, Alternatives and Public Policies, Boston: Little, Brown and Company, 
1984 chs. 1, 9 
320.973 KIN a (24869) 

  
  :3שיעור 

  )בן עזראא". (משחיז ואינו חותך: שחיזה-המבקר צריך שיהא כאבן"
   Kingdonנקודות תורפה מרכזיות בדגם של 

  :חומר קריאה
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. vol, Polity" ,a critique: the study of policy making& The garbage can model ", .G,Mucciaroni
24, No. 3, 1992, pp.459-481  

  2כתב עת באולם 
 

" ,ing in a parliamentary systemAgenda sett: s mind'Making up the government", .M,onsidineC
317-297 .pp, 1998, 3.No, 11. vol, Governance  

  )1135294(תדפיס 
  

  :4שיעור 
"No society is without religion) "דורקהיים(  

  מקומה של הדת בזירה הציבורית 
  :חומר קריאה

, Lexington Books.: MD, csThe Politics of Religion and the Religion of Politi, .I,harkanskyS *
2000, ch.1  

    E322.1 SHA p (1135281) וגם)1136551(תדפיס 
 

66 .vol, Sociological Inquiry” ,“Global Catholicism and the Politics of Civil Society. J, Casanova
No. 3, 1996, pp.356 – 373  

  )1135541(תדפיס 
  
  .9-18' עע, )2003 (49' מס, גשר" ?,האם ניתן להפריד את הדת מן המדינה ואת המדינה מן הדת" , .א,שביד* 

  )X 439ע "מדף לכ(בספרייה המרכזית 
  

המרכז : ירושלים, דת ומדינה בישראל"  ,קשרים בין כנסיה לבין מדינה במערב הדמוקרטי. "ע, גוטמן
  7-20' עע, 1996, לפלורליזם יהודי

  )363060(5697 תדפיס
  

  :5שיעור 
  ההקשר הישראלי: מדינה- נדה ויחסי דת'אג

מיקומן של סוגיות דת ומדינה על ; היסודות הרשמיים ורמות אינטראקציה, קווי מתאר ונקודות ציון
  נדה'האג

  :חומר קריאה
, רהחב:  האלפייםתוישראל לקראת שנ, )עורכים(פז - קני. ליסק וב. מתוך מ" ,השסע הדתי . " ע,גוטמן* 

  .61-73' עע, ו"תשנ, ל מאגנס"י: ירושלים , פוליטיקה ותרבות
  )397122(וגם תדפיס  ) 319965 ( לק .המדינה לפי ישר- שמור מדעי 

  
  :6שיעור 

  " נדה'אג"הצעה להגדרה חדשה של המונח ו" נדה'אג"הגדרות שונות של המונח 
  :חומר קריאה

  .1-2' עע, )2000 (26' מס, פרלמנט" ,מבצעתשאילתות כאמצעי פיקוח של הפרלמנט על הרשות ה"* 
1307=id?asp.parliament/hebrew/il.org.idi.www://http  

  
 26' מס, פרלמנט" ,כ רובי ריבלין"נסקי וח'כ תמר גוז"השאילתות ככלי פיקוח פרלמנטרי ריאיונות עם ח"* 
  1-2' עע, )2000(

1308=id?asp.parliament/hebrew/il.org.idi.www://http  
  

  :10-7שיעורים 
הצגת גורמי המסגרת : נדה'הצעה לדגם חלופי המסביר את עלייתן של סוגיות דת ומדינה לאג! יש אלטרנטיבה

  פתיחת בתי מסחר בשבת וחפירות ארכיאולוגיות בקברים עתיקים :  על מקרי המבחןתוך הדגמה
קיומן של השקפות עולם , טווח תחולתה של הסוגיה, ההיבט הכלכלי, מאפייני הסוגיה, הגורמים המבניים

  .מקור דתי, מקור משפטי, מתחרות
  :חומר קריאה

אבק על הזהות היהודית במדינת ישראל דעיכת הציונות הדתית במ- ראשית צניחת גאולתנו. "א ,כהן
, ל"קק, מוסד ביאליק: ירושלים,  עידן התמורות:הציונות הדתית, )עורך(כהן . מתוך א" ,והשפעותיה לעתיד

  .364-385' עע, ד"תשס, המועצה העולמית לחינוך תורני
  )583968(הד .שמור סוציולוגיה לפי ציו
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, מכון פלורסהיימר: ירושלים, סכסוכים בנושאי דת בישראליישוב : הפוליטיקה של ההסדרה. א, יחיא- דון* 
  .20-30' עע, 1997

  )352625 ( יח -המדינה לפי דון- שמור מדעי 
  
, שוקן: ירושלים, החילוני בפתח המאה העשרים ואחת-השסע הדתי: מהשלמה להסלמה, זיסר.וב. א, כהן* 

  . 72-106' עע, 2003
  )554577 ( מה . שמור מדעי המדינה לפי כהן 

  
  :13-11שיעורים 

פתיחת בתי מסחר : הצגת השחקנים תוך הדגמה על מקרי המבחן: נדה'דגם עלייתן של סוגיות דת ומדינה לאג
  בשבת וחפירות ארכיאולוגיות בקברים עתיקים 

  קבוצות אינטרס ופוליטיקאים, עיתונאים
  :חומר קריאה

,  )2003( , 11-12'  מס, פוליטיקה" , של הכנסתהשפעת התקשורת על סדר יומה", וימן. וג. מ,שטרית-הרשמן* 
  .141-165' עע

  )1115282(10591 תדפיס
  
  

  סיכום : 14שיעור 
  
  
  
 


