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                           אוניברסיטת בר אילן                                          

           

 תאריך עדכון: 

 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית : שם ומספר הקורס

 ()שיעור סוג הקורס:

 56:  היקף שעות                          א'  : סמסטר                    תשע"ח : שנת לימודים

    אתר הקורס באינטרנט: 
 

   מרצה: ד"ר אפרת קנולר
 efratknoler@walla.co.ilמייל: 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורס

ללמד את הסטודנטים את שורשיה של המדיניות הציבורית בישראל, את 

הכרת ההתפתחויות המרכזיות בתחום המדיניות הציבורית והמנהל הציבורי. 

התהליכים המתרחשים במדיניות ציבורית ובמנהל הציבורי, ויכולת ניתוח של אירועים 

 המתרחשים במסגרת המדיניות הציבורית.

 
 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורס .א
 

 תפקידו של המנהל הציבורי

 דמוקרטיה ומדיניות ציבורית

 אינטרסים ומדיינות ציבורית

 רגולציה

 הפרטה

 הביורוקרטיה המודרנית

 התקצוב הציבורי

 רפורמות במנהל הציבורי

 אתיקה ומוסר בשירות הציבורי

 

 (מרצה אורחדיונים בכיתה, הרצאות פרונטליות, ) מהלך השיעורים:    
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  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 
 
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

מבוא, הגדרת  1

 מושגים

  

דמוקרטיה ומדיניות  2

 ציבורית 

Dye, T (2005), 

Understanding 

Public Policy, 

pp. 11-29 

 

אינטרסים ומדיניות   4 – 3
 ציבורית

אחריותם "חזן, נ, 
הציבורית של חברי 

-193עמ'  "הכנסת
217 

 

גנץ, -ארבל רגולציה  5
מדיניות הסדרה "

 ופיקוח בישראל:
וריות טרשויות רגול

 ,"ורשתות מדיניות
 149-179עמ' 

 

-נחמיאס, ארבל הפרטה 6
מדיניות גנץ, מידני, 

-266עמ'  ציבורית,
276 . 

 הרצאת אורח

הביורוקרטיה  8- 7
 המודרנית

Peters, B.G, 
The Politics of 
Bureaucracy, 
pp. 181-211. 

 

גבאי, י. כלכלה  התקצוב הציבורי 9
בין פוליטית, 

מראית עין כלכלית 
, למציאות כלכלית

 .72-87עמ' 

 

רפורמות במנהל   10-11
 הציבורי

-נחמיאס, ארבל
מדיניות גנץ, מידני, 

, ציבורית בישראל
 .24-35עמ' 

 

אתיקה ומוסר במגזר  12
 הציבורי

-נחמיאס, ארבל
מדיניות גנץ, מידני, 
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-435עמ'  ,ציבורית
442. 

ניתוח אירועים  13
במדיניות ציבורית 

חזרה לקראת ו
 הבחינה

אריאן, ע. 
פוליטיקה 
סביבתית 

-40עמ' , בישראל
55. 

 

    
 

 

 חובות הקורס: .ג

 שיעורים תגרור הרחקה מהקורס. 3נוכחות בכל השיעורים. היעדרות מעל 

 60מבחן בסיום הקורס, ציון עובר 

 

      ביבליוגרפיה חובה .ד

(, "מדיניות הסדרה ופיקוח בישראל: רשויות רגולטוריות ורשתות 2006גנץ. א. )-ארבל

, הרצליה: מדינת ישראל מחשבות חדשותמדיניות" בתוך, רייכמן, א. נחמיאס, ד. )עורכים(, 

 .149-179מפעלות, עמ' 

אביב: -, תלכלכלה פוליטית, בין מראית עין כלכלית למציאות כלכלית), 2009גבאי, י. )

 .72-87הקיבוץ המאוחד, עמ' 

גנץ, -אלמגור, ר. ארבל-(,  "אחריותם הציבורית של חברי הכנסת", בתוך כהן2012חזן, נ. )

ציבורית בישראל, ירושלים: המרכז שלאתיקה והוצאות אחריות א. כשר, א. )עורכים(, 

ות מדיני(, 2011)א.מידני, גנץ, א. -ד., ארבל.נחמיאס, 193-217הקיבוץ המאוחד, עמ' 

 . 266-276, 24-35: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' , רעננהציבורית בישראל

רעננה: האוניברסיטה מדיניות ציבורית, (, 2010גנץ, א., מידני, א. )-נחמיאס, ד., ארבל

 .   435-442הפתוחה, עמ' 

Dye, T (2005), Understanding Public Policy  ,New Jersey: Prentice Hall, pp. 

11-29. 

Peters, B.G. (2001), The Politics of Bureaucracy, New York: Routledge, pp. 

181-211. 

 

 

 קריאת רשות:

ירושלים: המכון הישראלי  ,הרשות המפקחת –רגולציה (, 2003גנץ, אץ )-ארבל

 .9-15לדמוקרטיה, עמ' 
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הישראלי המכון  , ירושלים: מאזן הכוחות בתהליך התקצוב(, 2006בן בסט, א. דהן, מ. )

 .17-57לדמוקרטיה, עמ' 

 .33-39, ירושלים: אקדמון, עמ' מינהל ציבורי בישראל(, 2007גלנור, י. )

 .28-57אביב: נבו, עמ' -, תלביורוקרטיה כפוליטיקה(, 2006זילבר, ד. )

(, "בור ללא תחתית: הפרטת החינוך מפרספקטיבה צרכנית" בתוך 2008שרק, ד. )-שנקר

אביב: -, תלהמערכת הפוליטית בין משילות לקריסה . )עורכים(,זובידה, ה. מקלברג, ד

 .125-148האגודה הישראלית למדע המדינה והמרכז הישראלי להעצמת האזרח, עמ' 

 

 חומר מחייב למבחן

 קריאת חובה המופיעה בסילבוס

 

 

 

 

 

  

 


