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  :מטרת הקורס
  ):נדה'אג( קביעת סדר היום- היכרות עם אחד התחומים המרכזיים ביותר בתהליך קביעת המדיניות 

תחות המחקרית תוך התייחסות לנקודות התורפה בהסברים הצגת ההתפ; הקניית מושגים בסיסיים בתחום
המתאימה לקונטקסט , הצעת מערכת הסברים חלופית לזו הקיימת בספרות; נדה'הקיימים לתהליך קביעת האג

  . חברתי בישראל-הפוליטי
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'הליך בו סוגיות של יחסי דת ומדינה מתנהלות על פני האגהת
  .מתוך המציאות הישראלית לאור מערכת ההסברים החדשה

  :דרישות הקורס
  . מהציון הסופי30%במהלך הקורס יידרשו התלמידים להגיש תרגיל שמשקלו מהווה 

  . מהציון הסופי70%שקלה בסוף הקורס תיערך בחינת בית שמ
  . לפי שיקול דעתה של המרצה,  נקודות על תרומה משמעותית לדיונים 5יינתן ציון מיטיב של עד , בנוסף
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