
 The Center for Designated Program המערך לתכניות ייעודיות

 Structured programs המדור לתוכניות מובנות

 

 

1 

 

 19/05/19 תאריך עדכון:

  תכנון ותקצוב

93-476-03 

 ד"ר דודי שלום

 הרצאה סוג הקורס:

 ש"ס 2: היקף שעות                    ב'  :   סמסטר             תש"פ:         שנת לימודים

      on-ds@zahav.net.il דואר אלקטרוני:

 בתיאום מראשביום הקורס, קבלה: -שעות

  .(Moodle)  באמצעות מערכת "למידה" רנט:אתר הקורס באינט 
 

 :ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

התכנון והתקצוב בארגונים להקנות למשתתפים ידע והבנה של תהליכי  :מטרת הקורס

. להכיר את פרויקטים תקצוב, כולל ניהולמתאימים לתכנון ול  כלים)ציבוריים, בעיקר(,  ו

-בעידן של מחסור תקציבי ואיתם של ארגונים התכנון והתקצוב כאמצעי ניהולי להצלח

 ודאות גוברת.

 

 :תוצרי למידה

 

  .מהות התכנון, מאפייניו, סוגיו ומרכיביוין את הבלר ויהכל

 .סוגי התקצוב ומשמעותםין את הבלר ויהכל

 .תהליך התקצובין את הבלר ויהכל

 .חשיבותה של תכנית עבודה משולבת תקציבין את הבלר ויהכל

 .כנית העסקית וחשיבותה הניהוליתהת אתר יהכל

 

 ב. תוכן הקורס:
שלבים , מאפיינים ותנאים עיקריים לביצוע תכנון, תהליך הניהול ומקומו של התכנון

תכנון , תכנון גאנט, פרט, "מתאם", ניהול פרוייקטים, סוגי תכנון, עיקריים בביצוע תכנון

, נית עבודה מקושרת תקציבתכ, תהליך התקצוב, תקצוב וסוגי תקציב עיקריים, אסטרטגי

 .בקרה ניהולית על יישום תכנון ותקצוב, התכנית עסקית ומשמעויותי

 

 

 . אירועיםניתוח מצגות והלימוד יתבסס על הרצאות מלוות ב מהלך השיעורים:

 

 תוכנית הקורס לפי הנושאים:   )* שינויים יתכנו לפי הצורך וההספק(
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 הערות מקורות קריאה תוכן מפגש

, תהליך הניהול ומקומו של מבוא 1

 התכנון

 .13-28 עמ', 1(, פרק 2000גלוברזון )

 חובה  .28-34, עמ' (2000שלום )

 

מאפיינים ותנאים עיקריים  2

 לביצוע תכנון
  חובה  .28-34, עמ' (2000שלום )

 שלבים עיקריים בביצוע תכנון 3

 

King (1978). 

Oliver & Nin (2019). 
 .4-5 (, פרקים2000גלוברזון )

 .(2000שלום )

 

 Hudson, Galloway & Kaufman סוגי תכנון 4

(1979). 

Schoemaker (2004)/ 

Nowack, M., Endrikat, J., &   

Guenther (2011), pp. 1603-1615.  

          חובה

Peterson, Cumming &     Carpenter 

(2003), pp. 358-366.   חובה                              

Hendricks, Singhal & Stratman 

(2007). 

  (.2000שלום )

 

   המשך - סוגי תכנון 5

 + ניהול פרוייקטים 6

 תכנון גאנט, פרט, "מתאם"

 .1,2(, פרקים 2007) .P.M.I –פ.מ.י. 

 .15(, פרק 2000גלוברזון )

 (.1992גלוברזון ושטוב )

 

 תכנון אסטרטגי 7

 

Baer, Dirks & Nickerson. (2013), 

pp. 197-214.   חובה 
Brock & Barry (2003). 

Bryson (2004), part 1. 

Oliver & Nin (2019) 

 חובה. 387-410(, עמ' 1995) פרי
(, 2006מינצברג, אלסטראנד, ולאמפל )

 חובה .61-96, עמ' 3פרק 

 ל(ו)תרג

תכנון ותקצוב, משמעות  8

 והתקצוב בישראל 

Hansen, Otley & Van der Stede 

(2003). 

 

Kaplan & Norton (2001), Ch. 11. 

Miller (2018), pp. 1-15.  חובה                        

Wildavsky (1978).  

 , פרקים א', ב', (2006בן בסט ודהן )

 חובה . 17-86עמ' 
  (.1997דרי )

 .(1999נחמיאס וקליין )
 

 

 Hansen, Otley & Van der Stede סוגי תקציב עיקריים 9

(2003), pp. 95-116.   חובה 

Grasso (1997). 
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Miller (2018)                           
Schick (1978). 

 , פרקים ז', ח', עמ'(2006בן בסט ודהן )

 חובה. 155-176
 (.1997דרי )

 (.1997נחמיאס וגורי )

 , פרקים א', ב'.(1987איינהורן )
 (.1972שני )

 חובה .139-168(, עמודים 1997דרי ) תהליך התקצוב 10

 .7(, פרק 1992גלוברזון ושטוב )

 Miller (2018).                                   

Oliver & Nin (2019),pp. 7-26. חובה  

 Wildavsky (1977).    

 

 .Kaplan & Norton (2001), Ch. 11  תכנית עבודה מקושרת תקציב 11

 .(2005גבע )

 

 

 .(1992אי והלל )גל התכנית עסקית ומשמעויותי 12

 ג'. -פרקים א'(, 1992סלומון ורפופורט )

 

 - התכנית עסקית ומשמעויותי 13

 המשך 
 עמודים (, 1992סלומון ורפופורט ) 

117-145. 
 

 בקרה  14

 

  Frow, Marginson, & Ogden (2010)  

McCubbins, Noll & Weingast 

(1987). 

Das & Teng (2001). 

 .29-57, עמ' 2(, פרק 2000גלוברזון )

 חובה

 .8(, פרק 1992גלוברזון ושטוב )

 1-4(, פרקים 1990גלוברזון וגלוברזון )

 , פרק ז'.(1987איינהורן )

 

   סיכום וחזרה למבחן 15

 

  ג. דרישות קדם:

 אין
 

 :הקורסחובות ד. 

 קריאת חומר מתבקש .1

  , בציון עוברהצלחה בבחינה .2

 . מרכיבי הציון הסופי:ה

 (0%100) בחינה

 .60 ון עובר בקורס:צי
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 , הרצליה, עתרת.התקציב העסקי והניהולי(, 1987איינהורן, ר. ) .1

 ., המכון הישראלי לדמוקרטיהמאזן הכוחות בתהליך התקצוב(, 2006בן בסט, א.  ודהן, מ. ) .2

(, "חשיבה אסטרטגית וניהול לפי ערכים ככלים להשגת יעדים עירוניים", 2005ד. ) ,גבע .3

, יפו, תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית-אביב-מחקרי תלחמיאס, ד. ומנחם, ג. )עורכים(, בנ

 ת"א, דיונון.

 (, תהליך התכנית העסקית, ת", אופציות טכנולוגיות.1992גלאי, ד. והלל, ל. ) .4

 , ת"א, צ'ריקובר. ניהול התפעול ושיפור ביצועים(, 2000גלוברזון, ש. ) .5

 , ת"א, רמות.בקרה והערכה בארגונים(, 1990ש. ) גלוברזון, א. וגלוברזון, .6

 , ת"א, צ'ריקוברניהול פרוייקטים(, 1992גלוברזון, ש. ושטוב, א. ) .7

, אצל שלום, 9/1970 נתיבי ארגון ומינהל(, 1970נור, י. "מערכת תכנון, תכנות, תקצוב" )-גל .8

 , כרך ב', ת"א, המכללה למינהל.יסודות בארגון ומינהלד. )עורך(, 

, 5/1970 נתיבי ארגון ומינהל(, "רפורמות בתקצוב ציבורי", 1970ור, י., גרוס, ב. מ. )נ-גל .9

 , כרך ב', ת"א, המכללה למינהל.יסודות בארגון ומינהלאצל שלום, ד. )עורך(, 

 .127-214 , עמודים6-5, האוניברסיטה הפתוחה, יחידות יסודות המנהל הציבורי(, 1997דרי, ד. ) .10

 , ת"א, פקר.ספארי אסטרטגיות(, 2006מינצברג, ה., אלסטראנד, ב. ולאמפל, ג. ) .11

, נייר עמדה עקרונות לניהול ולתקצוב לפי תפוקות במגזר הציבורי( 1997נחמיאס, ד. וגורי, א. ) .12

 , המכון הישראלי לדמוקרטיה.2

, המכון 17מדה , נייר עחוק ההסדרים, בין כלכלה לפוליטיקה( 1999נחמיאס, ד. וקליין, ע. ) .13

 הישראלי לדמוקרטיה.

 , ת"א, מטר.גוף הידע בניהול פרוייקטיםP.M.I (2007 ,). –פ.מ.י.  .14

 ת"א, מיצוב. ,אסטרטגיה של יתרון תחרותי, (1995, מ. )פרי .15
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 למינהל.
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, אנוש משאבי", עוד אמצעים להשגת מטרות בניהול –תכנון ותכנון מתאם "(, 2000שלום ד. ) .18
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