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         בתוך אתר האוניברסיטה            אתר הקורס באינטרנט:

 
 א. מטרות הקורס 

הקורס נועד להקנות לסטודנט מושגי יסוד בתורת המינהל הציבורי, תוך כדי השוואה 

והתבוננות ביקורתית באירועים ובתהליכים מנהליים המתחוללים במדינות דמוקרטיות.  

במהלך הקורס יוצגו תיאוריות וגישות שונות תוך שילוב וניתוח של אירועים הלקוחים מן 

 .מציאות הישראליתה

 

  ב. תוכן הקורס:

במסגרת הקורס נעסוק בסוגיות הליבה הנוגעות לשירות הציבורי במדינות דמוקרטיות 

מערביות. כדוגמת הסוגיות: יחסי השירות הציבורי עם הפוליטיקה, מעורבותם של הפקידים 

ה(, הרפורמות בתהליכי קבלת החלטות ציבוריות, מבנה ומאפייני השירות הציבורי )הבירוקרטי

 בשירות הציבורי ובמרקם היחסים שבין השלטון המקומי לבין זה המרכזי. 

 מהלך השיעורים:

 הוראה פרונטאלית המשלבת דוגמאות אקטואליות מהארץ ומהעולם.

 החלוקה היא על פי מספר המפגשים הצפויים. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

קריאה  נושא השיעור מס' השיעור

 נדרשת

 הערות

  1א  מבוא: המינהל הציבורי   2-1

הקשר בין מינהל  4-3

ופוליטיקה: ההבחנה 

 הדיכוטומית

  4, ב 1 ב

איוש משרות וסוגיית  6-5

 המינויים פוליטיים

  3, ג 2ג 

הדרישה -איוש משרות  8-7

לייצוגיות ולהעדפה 

 מתקנת

  4ג 

לקבלת ומודלים גישות  13-9

 החלטות:

תורת ; הרציונאלית

תאוריית ; משחקיםה

  5, ד4, ד2ד 



 ;הבחירה הציבורית

 ;הרציונאליות המוגבלת

המודל  ;המודל התוספתי

מודל פח  ;האידיאלי

מודל הסריקה  ;האשפה

המעורבת והמודל 

 הקיברנטי

 קבלת החלטות: 14

חשיבת -חשיבה קבוצתית 

 יחד

  7ד 

  1ה  גישת המערכות 15

הפרדיגמה הביורוקרטית  17-16

 ציות והדיס פונק

  1ו 

-הפרדיגמה הפוסט 18

 ביורוקרטית

  1ז 

  5ז  רפורמות בישראל 19

יחסי שלטון מרכזי ושלטון  21-20

 מקומי בישראל

  3, ח2ח 

 התקציב ככלי פוליטי 24-22

 ותקצוב תפוקות

  5, ט 1ט 
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