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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
המציאות הישראלית.

ב .תוכן הקורס:
במסגרת הקורס נעסוק בסוגיות הליבה הנוגעות לשירות הציבורי במדינות דמוקרטיות
מערביות .כדוגמת הסוגיות :יחסי השירות הציבורי עם הפוליטיקה ,מעורבותם של הפקידים
בתהליכי קבלת החלטות ציבוריות ,מבנה ומאפייני השירות הציבורי (הבירוקרטיה) ,הרפורמות
בשירות הציבורי ובמרקם היחסים שבין השלטון המקומי לבין זה המרכזי.

מהלך השיעורים:
הוראה פרונטאלית המשלבת דוגמאות אקטואליות מהארץ ומהעולם.
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ג .חובות הקורס:
נוכחות סדירה בשיעורים וקריאת חומרים המסומנים כקריאת חובה לקראת השיעורים.
מרכיבי הציון הסופי :מבחן 100%
הערה :סיום בהצלחה של הקורס מותנה בקבלת ציון  60לפחות בבחינה ובמילוי שאר הדרישות
בקורס .החומרים למבחן יתבססו על הנלמד בשיעורים וקריאת החובה.
ד .מבחן סוף קורס (סוג השאלות בבחינה על בסיס שאלות פתוחות ולא סגורות (אמריקאיות)
וללא חומר עזר.

ה .ביבליוגרפיה( :קריאת חובה מסומנת בכוכבית *)
א .מבוא :מה בין המנהל הציבורי והמנהל הפרטי (העסקי)?
 .1יצחק גל-נור ,מינהל ציבורי בישראל :התפתחות ,מבנה ,תפקוד ורפורמות (ירושלים :אקדמון,
 )2007עמ' *.28-32
)2. Norman Flynn, Public Sector Management (London: sage publications, 2007
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 .2דויד נחמיאס ,אורי ארבל-גנץ ואסף מידני ,מדיניות ציבורית בישראל :מאפיינים ,מוסדות
ותהליכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה ,)2010 ,עמ' .125-133
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3. Patrick Overeem, “The Value of the Dichotomy: Politics, Administration and the
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no.2, 2005, pp. 311-329.
4. Tansu Demir, “The Politics-Administration Dichotomy: An Empirical Search for
Correspondence between Theory and Practice", Public Administration Review,
vol.68, no.1, 2008, pp. 81-96.*
5. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy (London and New York: Routledge
Academic Press, 2005), pp 85-127.
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3. Luc Roubon, "Politicization of the civil service" in Guy Peters and Jon Pierre (eds.)
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:אביב- מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמנהל בישראל (תל: לא אדוני הנציב,נור- יצחק גל.3
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*.44-65 ' עמ,)2012 , מאגנס:בישראל (ירושלים
5. Sandra Groeneveld and StijnVan De Walle,“A Contingency Approach to
Representative Bureaucracy: Power, Equal Opportunities and Diversity, International
Review of Science, vol.76, 2010, pp.239-258.

 קבלת החלטות וקביעת מדיניות.ד
החלטות פרטיות והחלטות ציבוריות
1. Paul C. Nutt, “Comparing Public and Private Sector Decision Making", Journal of
Public Administration Research and Theory, vol. 16, no.2, 2006, pp. 289-318.
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.129-138 ') עמ2010 ,האוניברסיטה הפתוחה
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דוד דרי (עורך) ,יסודות המנהל הציבורי – מקראה (תל-אביב :האוניברסיטה הפתוחה )2005 ,עמ'
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